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املقدمة
احلمد للهرب العاملني،وأصيل وأسلم عىل

سيدنا ونبينا حممد وعىل اآلل االطهار والصحابة

الكرام،الذين ترشفوا بصحبته ﷺ ،وترشفوا بأن

حتملوا هذا العلم اجلم وهنلوا منم منبعه الصايف،
َّ
فحفظوه يف صدورهم ودونوه يف صحفهم ،وكان

من بني هؤالء االصحاب ،أبا عتيك سيدنا أسيد بن

حضري األشهيل سيد اخلزرج ،اإلمام( ،الكامل)،
الذي أخذ العلم الرشيف منه مبارشة دون واسطة

مثله مثل سائر الصحابة.

لقدروى ريض اهلل عنه ثامنية عرش حديثا ،منها

ما أوردته يف بحثي من الكتب التسعة وهي أربعة
أحاديث فقط ،منها يف الصحيحني ،وعند االمام امحد
وأبو داود والرتمذي والنسائي ،وابن ماجه ،ومل اجد

له يف املوطأ.

قسمت بحثي بعد املقدمة إىل مبحثني وخامتة،

فكان املبحث األول؛ يتعلق بحياته ريض اهلل عنه
وشخصيته ،وفيهمطلبني ،األول وفيه حياته وما

يتعلق فيها ،من اسمه ونسبه وكنيته ،ومولده ،وأرسته

وإسالمه ،مناقبه ومكانته بني الصحابة الكرام،
وغزواته ،ثم وفاته ريض اهلل عنه ،واملطلب الثاين:

تناولت فيه شيوخه وتالمذته.

أما املبحث الثاين ،قسمته إىل أربعة مطالب االول

روايته يف الوضوء ،والثاين روايته يف الصالة ،والثالث

القرآن العظيم.

أما منهجي يف البحث فمعلوم اين اعتمدت عىل

الكتب التسعة ،أخرج احلديث منها مكتفيا بذكر
الكتاب واجلزء والصفحة والكتاب ثم الباب ورقم
احلديث ان وجد ،فإن كان احلديث يف الصحيح مل

اترجم للرجال إال من باب التعرف هبم ال سيام ان
وجدت االسم منفردا للتعريف به ،اما اذا كان يف غري
الصحيحني فأرجتم له ترمجة كاملة ثم اعرض قول أئمة

النقد وابني حاله عندهم ،واحلكم عليه جرحا وتعديال.

املبحث الأول
حياة ال�صحابي اجلليل �أ�سيد
بن ح�ضري a
املطلب الأول :حياته ال�شخ�صية
أوال :اسمه ونسبه وكنيته:

هو أسيد بن حضري بن سامك بن عتيك بن رافع

بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل بن جشم بن
احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس

األنصاري األويس األشهيل ،أختلف يف كنيته عىل

سبعة أقوال :األول :يكنى أبا عيسى ،والثاين :أبا حييى،
والثالث :أبا عتيك ،والرابع :أبا احلضري ،واخلامس:

أبا احلصني ،والسادس :أبا عمرو ،والسابع :أبا عتيق،
واألشهر أبو حييى ،اإلمام ،العقبي ،البدري ،اما مولده

روايته يف مناقب األنصار ،والرابع روايته يف فضائل
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مرويات الصحايب اجلليل أسيد بن حضري يف الكتب التسعة
قيل انه ولد يف املدينه املنوره (يثرب)(((.
ثاني ًا :مولوده:

مل يذكر أحد من أهل السري عن والدة أسيد a

شيئا ،والذي يبدو من خالل النظر يف رسته ،أنه ولد يف
املدينة املنورة (يثرب) سابقا.
ثالثا :أرسته:

البحوث املحكمة
لعمري ال حيق يل أن ال أبكي عىل أحد بعد سعد لن

معاذ،كان أبن عم ألسيد ريض اهلل عنه (((.
رابعا :إسالمه

أصحاب النبي ﷺ اختارهم اهلل تعاىل لنرصة

النبي ﷺ وحلمل رسالة اإلسالم وتبليغها إىل الناس

كافة ،وإسالم أسيد  aكان سببه املقابلة التي

كان حضري بن سامك والد أسيد مطاعا ،ويدعى:

جرت بينه وبني سفري اإلسالم من مكة إىل املدينة

األوس يوم ُبعاث ،وهي آخر وقعة كانت بني األوس

والسالم إىل املدينة لتعليم الناس اإلسالم ،وكان ممن

حضري الكتائب ،وكان رشيفا يف اجلاهلية ،ورئيس
واخلزرج يف احلروب التي كانت بينهم ،وقتل يومئذ

حضري الكتائب ،وكانت هذه الوقعة ورسول اهلل ﷺ

بمكة ودعا إىل اإلسالم ،ثم هاجر إىل املدينة فيكون

حضري قد تويف قبل اهلجرة بستة أعوام ،أما أمه فهي

مصعب بن عمري  aأرسله رسول اهلل عليه الصالة

أيلم يف املدينة اسعد بن زرارة ،وهو رفيق مصعب يف
املدينة ،وإذا بسعد بن معاذ  aخياطب أسيدا وكانا
سيدان عىل قومهام ،وكالمها مرشك عىل دين قومه،

يقول له :أي أسيد ال أبا لك ،انطلق إىل هذين الرجلني

أم أسيد بنت النعامن بن امرئ القيس من بني عبد

اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا،فازجرمها ،فإنه

أسيد بنت سكن بن ُكرز بن زعوراء بن عبد األشهل،

ذلك ،هو ابن خالتي ،وال أجد عليه مقدما ،وإذا

األشهل ،ويف رواية عبد اهلل بن حممد األنصاري ،أم

أما زوجته فهي كندة ،وكان له من الولد حييى ،وتويف

عقب ،وتوفيت زوجته عندما عاد من حج أو
وليس له ٌ

لوال أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفتك
بأسيد يأخذ حربته وينطلق إىل مصعب وأسعد ،فلام

رآه أسعد ،قال ملصعب :هذا سيد قومه قد جاءك

عمرة فتقنع أسيد  aوجعل يبكي عليها ،فقالت له

فأصدق اهلل فيه ،وإذا بمصعب الداعية الذكي يقول:

ِ
وقال:صدقت
ولك من السابقة والقدم ،فكشف رأسه

خماطبا هلام :ما جاء بكام ،تسفهان ضعفاءنا ،اعتزالنا

((( ينظر معرفة األصحاب ،أليب نعيم ،258/1 :واالستيعاب

عليه بأسلوب الداعية املشفق عليه :أو جتلس فتسمع،

عائشة ريض اهلل عنها :أتبكي وأنت صاحب رسول اهلل

يف معرفة األصحاب البن عبد الرب ،92/1 :وتاريخ دمشق البن

عساكر،73/9 :وأسد الغابة البن األثري ،240/1 :وهتذيب الكامل
يف أسامء الرجال للمزي ،246/3 :وسري اعالم النبالء للذهبي:

 ،340/1واإلصابة يف متيز الصحابة البن حجر.234/1 :
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إن جيلس أكلمه ،وإذا بأسيد يقف عليهام متشتام ،فقال

إن كانت لكام بأنفسكام حاجة ،وإذا بمصعب يرد

فإن رضيت أمرا قبلته ،وإن كرهته كف عنك ما
((( ينظر :السرية البن هشام ،251/2 :والطبقات الكربى البن
سعد ،453/3 :وحياة الصحابة للكاندهلوي.385/3 :

د .محيد امحد رشميط الدليمي
تكره؟،وهذا من ابلغ الرد حيث أنه مل يعنف عليه،فقال

وبني زيد بن حارثه ،وكان أسيد  aمن أحسن

فكلمه مصعب باإلسالم وقرأ عليه القرآن ،فقال

يقدم أحدا من األنصار عىل أسيد بن حضري ،a

أسيد:أنصفت،ثم ركز أسيد حربته وجلس إليهام،

مصعب وأسعد :واهلل لعرفنا يف وجهه اإلسالم قبل
أن يتكلم يف إرشاقه وتسهله ،ثم قال :ما أحسن هذا

الكالم وأمجله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا
يف هذا الدين؟ قاال له :تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك،

ثم تشهد شهادة احلق ،ثم تصيل ،فقام فاغتسل وطهر

ثوبيه وتشهد شهادة احلق ،ثم قام فركع الركعتني ،وإذا
باإلسالم يدخل إىل قلب أسيد وينرشح له صدره،

الناس صوتا بالقرآن ،وكان أبو بكر الصديق aال

وقالت عائشة(ريض اهلل عنها) :ثالثة من األنصار مل
يكن أحد منهم يلحق يف الفضل ،كلهم من بني عبد

األشهل :سعد بن معاذ ،وأسيد بن حضري ،وعباد
بن برش ،وقالت أيضا :كان أسيد من أفاضل الناس
(ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني ،وكان أسيد يقول عن
نفسه :لو أين أكون كام أكون يف أحوال ثالث لكنت

من أهل اجلنة وما شككت يف ذلك :حني أسمع

ويصبح أسيد من أهل املدينة السابقني إىل اإلسالم (((.

القرآن أو أقرؤه ،وحني أسمع خطبة رسول اهلل ﷺ،

توىل أسيد  aرئاسة األوس بعد وفاة والده،

نفيس بسوى ما هو مفعول هبا ،وما هو صائرة إليه،

منها :انه كان يعد أبيه رشيفا يف قومه يف اجلاهلية،

مرة كان حيدث القوم ويروي هلم بعض الطرف فرس

خامسا :مناقبه ومكانته بني الصحابة:

وهناك أمورا توافرت يف أسيد جعلته سيد األوس
ويف اإلسالم ُيعد من عقالئهم وذوي رأهيم ،وكان
يكتب العربية يف اجلاهلية ،وكانت الكتابة يف العرب

قليالهل أهل السري عن والدة أسيد  aشيئا،
وأسيد  aكان حيسن العوم والرمي ،ومن كانت
فيه هذه اخلصال يسمى باجلاهلية بالكامل ،وقد

اجتمعت يف أسيد  ،aوقد كان ابوه يعرف بذلك

أيضا ،ومن مناقبه أنه كان أحد النقباء يف بيعة العقبة

الثانية ،وعندما وصل النبي ﷺ إىل املدينة آخى بينه
((( ينظر السرية النبوية البن هشام ،436/1 :والسرية النبوية
وأخبار اخللفاء البن حبان ،109/1 :والسرية النبوية البن كثري:

 ،182/2وحياة الصحابة للكاندهلوي.219/1 :

وإذا شهدت جنازة ،وما شهدت جنازة قط فحدثت

ولقد كان يف أسيد  aمزاح ،وطيب أخالق ،وذات
رسول اهلل ﷺ فطعنه النبي ﷺ بعود كان معه ،فقال
أوجعتني يا رسول اهلل ،فقال:عليه الصالة والسالم:

اقتص من يا أسيد،فقال أسيد لرسول اهلل ﷺ :إن
عليك قميصا ،وليس ع ّ
يل قميص ،قال :فكشف النبي

ﷺ قميصه فجعل أسيد يقبل ما بني إبطه وخارصته
ويقول :إنام أردت هذا يا رسول اهلل (((.

ومن مواقفه ،أن النبيﷺ حدث بينه وبني عبد

اهلل بن أيب سلول خصومة تكلم فيها أبن سلول عىل
رسول اهلل ﷺ فلام رسول اهلل ﷺ وسار لقيه أسيد
(((

ينظر الطبقات الكربى ،453/3 :وهتذيب الكامل:

 ،250-249/3واحتاف املهرة البن حجر.370/1 :
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مرويات الصحايب اجلليل أسيد بن حضري يف الكتب التسعة

البحوث املحكمة

فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ،ثم قال :يا نبي اهلل،

يلقى حربا ،إن العري من قافلة قريش ال تضم سوى

مثلها ،فقال له رسول اهلل ﷺ(( :أو ما بلغك ما قال

املدينة ،وكان أسيد بن حضري ممن تأخر ،فبعدها مل

واهلل لقد ُرحت يف ساعة منكرة ،ما كنت تروح

صاحبكم))؟ ،قال :وأي صاحب يا رسول هلل؟ قال:

((عبد اهلل بن أيب)) ،قال :وما قال؟ قال(( :زعم أنه
إذا رجع إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل)) ،قال:

قلت يا رسول اهلل واهلل خُترجه منها إن شئت ،هو واهلل
الذليل وأنت العزيز ،ثم قال :يا رسول اهلل أرفق به

فواهلل لقد جاءنا اهلل بك ،وإن قومه لينظمون له اخلرز

ليتوجوه،فإنه لريى أنك قد استلبته ملكه (((.

ثالثني رجال أو أربعني ،وهذا ال حيتاج النفري ال هل

يتخلف  aعن أية غزوة ،فها هو حيمل لواء األوس
يف معركة احد ،ويف غزوة محراء األسد التي كانت بعد
غزوة أحد سمع أسيد منادي رسول اهلل ﷺ أن يلبوا

نداء اجلاهد والسيام ممن اشرتكوا معه يف معركة أحد،

وإذا بأسيد يلبي النداء وبه سبع جراحات من معركة

أحد وهو يقول :سمعا وطاعة هلل ولرسوله ،فأخذ
حربته ومل يعرج عىل دواء جراحه وكلها ذات خطر

ومن مناقبه وكراماته  ،aأنه كان مع عباد

وعمق فقال رسول اهلل ﷺ(( :نعم الرجل أسيد بن

عند رسول اهلل عليه الصالة والسالم ،أضاءت هلام

ثم شهد غزوة اخلندق وكان حينها حيرس اخلندق مع

بن برش ذات ليلة عند رسول اهلل ﷺ ،فلام خرجا من
عصا أحدمها فمشيا يف ضوئها ،وملا تفرق هبام الطريق

أضاءت لكل واحد منهام عصاه فميش يف ضوئها (((.
سادسا :غزواته:

كان الصحايب اجلليل أسيد بن حضري a

من السابقني األوائل يف الدفاع عن اإلسالم ،وقد
اختلف أهل السري يف شهوده غزوة بدر ،والظاهر أنه

مل يشهدها ،وذلك أن القوم مل يظنوا ان رسول اهلل ﷺ
((( ينظر الكامل للتاريخ البن االثري ،77/2 :وتاريخ ابن الورد:
.118/1

حضري))  (((aوهذا حال الصحابة الكرام مجيعا،
أصحابه ،فانتهوا اىل مكان من اخلندق تطفره اخليل،
وإذا بطليعة من املرشكني عليهم عمرو بن العاص

يريدون أن يغريوا عىل املسلمني ،فقام أسيد بن حضري

ومن معه برميهم باحلجارة والنبل حتى أجربوهم

عىل الفرار ثم ولوا مدبرين ،ثم كان له موقفه مع بني
((( رواه الرتمذي ،666 /5 :رقم ( ،)3795باب :مناقب معاذ

بن جبل ،وزيد بن ثابت ،وأيب ،وأيب عبيدة بن اجلراح ريض اهلل

عنهم ،واحلديث بتاممه؛ حدثنا قتيبة قال :حدثنا عبد العزيز بن
حممد ،عن سهل بن أيب صالح ،عن ابيه ،عن أيب هريرة قال :قال
ُ
ونعم
عمر،
ونعم
الر ُج ُل أبو َبك ٍر،
َ
َ
رسول اهلل ﷺ(( :نِ َ
الرجل ُ
عم ّ

((( مسند اإلمام أمحد ،295 /20 :برقم( ،)12980وقد

ُ
ُ
نعم
ونعم
اح،
اجلر ِ
الرجل أسيدُ ُ
الرجل أبو عبيد َة ُ
بن حضريٍَ ،
َ
بن ّ
ُ
ُ
ماَّ
َ
ِ
ٍ
نعم
الرجل ُ
ثابت ُ
نعم الرجل ُمعاذبن َُجبلٍ َ ،
بن قيس ابن ش سَ ،
بن َعم ِرو بنِ َ
ُ
اجلموح)) وسنده صحيح عىل رشط
الرجل ُمعاذ ُ

 ،508/1وتغليق التعليق.79/4:

الذهبي ،السلسلة الصحيحة لاللباين.534/2 :

علق عليه الشيخ شعيب األرنؤوط بقوله :واسناده صحيح عىل

رشط مسلم ،ورجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة

فمن رجال مسلم ،وانظر تعليقات ابن حجر يف احتاف املهرة:
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مسلم ،وقال احلاكم ،233/3 :صحيح عىل رشط مسلم ،ووافقه

د .محيد امحد رشميط الدليمي
قريضة الذين نقضوا العهد مع رسول اهلل ﷺ يف غزوة

وريض اهلل تعاىل عنهم امجعني..

بن حضري ،فقال :يا أعداء اهلل ال نربح حصنكم حتى

املطلب الثاين :حياته العلمية

األحزاب ،فسار عليهم رسول اهلل ﷺ وتقدمه اسيد

متوتوا جوعا ،إنام أنتم بمنزلة ثعلب يف حجر،

أوال :شيوخه

قالوا :يا ابن حضري نحن مواليك دون اخلزرج

مل يكن الصحايب أسيد بن حضري  aحيدث

األخرى ،وشهد مع عمر بن اخلطاب  aفتح بيت

مبارشة عن رسول اهلل ﷺ ،كيف ال وهو سيد بني عبد

فقال :ال عهد بيني وبينكم وال آل ،وشهد املشاهد

املقدس(((.

سابعا :وفاته :a

كتب اهلل املوت عىل أهل الدنيا،وأن اخللود فيها

مستحيل ،وها هو نجم من نجوم الصحابة الكرام

األعالم ومن قادة األنصار السابقني إىل اإلسالم،
الذين نارصوا رسول اهلل ﷺ يف حله وترحاله،

وشهدوا معه املشاهد كلها.

بالواسطة عن النبي ﷺ ،وإنام كان يأخذ احلديث
األشهل ،فقد روى احلديث عن رسول اهلل ﷺ حاله
كحال بقية الصحابة الكرام الذين أخذوا احلديث

مبارشة من رسول اهلل ﷺ.
ثانيا :تالميذه

ذكر املزي (رمحه اهلل تعاىل) أن عدد الذين رووا

عن أسيد بن حضري احلديث بلغوا تسعة رواه ما بني

صحايب وتابعي وهم (((:

تويف سيدنا أسيد بن حضري  aيف شعبان

 .1أنس بن مالك بن النرض بن ضمضم

ومحله اخلليفة بني العمودين من بني عبد األشهل حتى

أبو محزة األنصاري ،اخلزرجي،النجاري ،املدين،

سنة عرشين أيام خالفة سيدنا الفاروق عمر ،a
وضعه بالبقيع وصىل عليه فيها ،تويف وعليه دين (أربعة

آالف درهم) وكان ماله ُي ّ
غل كل عام ألفا ،فأرادوا بيعه

فبلغ ذلك أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب aفبعث
إىل غرمائه فقال :هل لكم أن تقبضوا كل عاما ألفا

فتستوفوه يف أربع سنني؟ قالوا :نعم يا أمري املؤمنني(((.

األنصاري ،الصحايب اجلليل اإلمام ،راوية اإلسالم،
خادم رسول اهلل ﷺ وقرابته من النساء ،وتلميذه،

وتبع ُه وآخر أصحابه موتا ،روى عن النبي ﷺ علام
ُ
مجا ،وعن أيب بكر ،وعمر ،وعثامن وأسيد بن حضري

 ،bوروى عنه خلق عظيم منهم ،احلسن
البرصي ،وحممد بن سريين وغريهم ،أما أمه فعي أم

((( ينظر تاريخ ابن عساكر ،92 /9 :وأسد الغابة البن األثري:

وأسد الغابة البن األثري ك  ،240 /1وهتذيب الكامل،253 /3 :

((( ينظر الطبقات الكربى ،455 /3 :واالستيعاب يف معرفة

الصحابة البن حجر.235 /1 :

 ،240 /1وهتذيب الكامل.249 /3 :

األصحاب البن عبد الرب ،94 /1 :وتأريخ دمشق،97 /9 :

وسري أعالم النبالء للذهبي ،343 -342 /1 :واإلصابة يف متيز

((( هتذيب الكامل.246 /3 :
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البحوث املحكمة

ُسليم بنت ملحان ،وخالته أم حرام وزوجها عبادة بن

 .4عائشة بنت الصديق أيب بكر التيميةُ ،أ ّم

 .2أبو سعيد اخلدري :هو سعد بن مالك بن سنان

ﷺ ،ايب بكر عبد اهلل بن أيب قحافة ،القرشية،التيمية،

يوم أحد ،حدث عن النبي ﷺ فأكثر وأطاب وعن

األمة عىل األطالق ،وأمها هي :أم رومان بنت عامر

الصامت  bتويف سنة ()93هـ (((.

بن ثعلبة ن اإلمام املجاهد ،مفتي املدينة ،أستشهد أبوه
أيب بكر ،وعمر ،وأسيد بن حضري ،وطائفة ،b

حدث عن عبد اهلل ابن عمر ،وجابر ،وأنس ،وغريهم

مشهور بكنيته ،وأول مشاهده اخلندق ،وغزا
b
ٌ
مع رسول اهلل ﷺ اثنتي عرشة غزوة ،وكان من نجباء

األنصار وعلامئهم ،تويف سنة ()74هـ (((.

املؤمنني بنت اإلمام الصديق األكرب ،خليفة رسول اهلل
املكية ،النبوية ،أم املؤمنني ،زوجة النبي ﷺ ،أفقه نساء

بن عويمر الكنانية ،عقد عليها رسول اهلل ﷺ قبل
اهلجرة ،ودخل هبا يف املدينة وهي بنت تسع سنني،

روت عن النبي ﷺ علام كثريا طيبا مباركا فيه ،وعن
ابيها ،وعمر ،وأسيد بن حضري ،وفاطمة وغريهم

كثري  ،bقال هلا أسيد بن حضري :جزاك اهلل ير

 .3كعب بن مالك بن أيب كعب ،واسم ايب

اجلزاء،فواهلل ما نزل بك أمر قط تكرهينه ،إال جعل

السلمي ،يكنى أبا عبد الرمحن ،أمه ليىل
األنصاري ُ

ليلة الثالثاء لسبع عرشة خلت من رمضان ،ودفنت

كعب عمرو بن القني بن كعب بن سواد اخلزرجي
بنت زيد بن ثعلبة ،شهد العقبة الثانية ،شاعر رسول

اهلل ﷺ ،وصاحبه ،وأحد الثالثة الذين ُخ ّلفوا ،فتاب

اهلل عليهم ،روى عن رسول اهلل ﷺ ،وعن أسيد
وغريه ،روى عنه بنوه ،عبد اهلل ،وعبيد اهلل ،وعبد
الرمحن ،جابر ،وابن عباس ،وغريهم  bآخى

رسول اهلل ﷺبينه وبني طلحة بن عبيد اهلل ،وكان قد

عمي وذهب برصه يف آخر عمره ،وتويف يف خالفة
معاوية  bسنة ( ،)50وقيل ( )53هـ (((.

((( ينظر االستيعاب يف معرفة االصحاب ،108 /1:وسري

اهلل له فيه خريا ،توفيت (ريض اهلل عنها) سنة ()58هـ

بالبقيع (((.

 .5أبو ليىل األنصاري والد عبد الرمحن بن ايب

ليىل ،أختلف يف اسمه فقيل :يسار بن نمري ،وقيل
أوس بن خويل ،وقيل داود بن بليل ،وقيل غري ذلك،

صحب النبي ﷺ ،وشهد معه ُأحد وما بعدها من
املشاهد ،ثم انتقل إىل الكوفة ،وله هبا دار يف جهينة،

ويلقب باأليرس ،روى عن النبي ﷺ ،وعنأسيد بن

حضري ،روى عنه ابنه عبد الرمحن ،وعدي بن ثابت

األنصاري ،ومل يدركه ،قتل يف صفني ،وكان مع عيل

اعالم النبالء.395 /3 :

((( ينظر االستيعاب يف معرفة االصحاب ،602 /2 :وهتذيب
الكامل ،294/10 :وسري اعالم النبالء ،168 /3 :واالصابة يف
متييز الصحابة البن حجر.65 /3 :

((( ينظر االستيعاب يف معرفة االصحاب ،1323/3 :وهتذيب
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الكامل ،193 /24 :وسري اعالم النبالء.523 /2 :

(((

ينظر سري اعالم النبالء ،135/2 :واالصابة يف متيز

الصحابة.231/8 :

د .محيد امحد رشميط الدليمي
 aيف حروبه ضد اخلوارج (((.

 .8حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي املدين

 .6حصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن

احلافظ ،من علامء املدينة مع سامل ،ونافع ،وكان جده

أسيد بن حضري ومل يدركه ،وأنس بن مالك (ريض

رسول اهلل ﷺ ،وهو ابن عم أيب بكر الصديق ،a

معاذ األنصاري األشهيل ،أبو حممد املدين ،روى عن
اهلل تعاىل عنهم) ،وزيد بن حممد بن مسلمة وغريهم،
وروى عنه حجاج بن أرطأة ،وعتبة بن جبري املدين،
وحممد بن إسحاق وغريهم ،ويعد من ثقات اتباع

التابعني ،تويف سنة ()126هـ (((.

 .7عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري الكويف،

أبو حممد ،من أبناء األنصار ،اإلمام احلافظ العالمة
أبو عيسى األنصاري الفقيه ،روى عن عمر ،وعيل،
وأيب ذر ،وأسيد بن حضري ومل يدركه وغريهم (ريض

اهلل عنهم) ،روى عنه عمرو بن مرة ،واحلكم بن
عتيبة ،وحصني بن عبد الرمحن وغريهم ،قيل أنه قرأ

القرآن عىل عيل بن أيب طالب  ،aوقال حممد بن
سريين :جلست إىل عبد الرمحن بن أيب ليىل ،وأصحابه

يعظمونه كأنه أمري ،استعمله احلجاج عىل القضاء ثم

عزله ،قال شعبة بن احلجاج :قدم عبد اهلل بن شداد
وابن أيب ليىل ،فاقتحم هبام فرسهام الفرات ،فذهبا -

يعني غرقا ،وقال أبو نعيم املالئي :قتل أبن ايب ليىل

بوقعة اجلامجم ،سنة ( )82هـ (((.

((( ينظر االستيعاب يف معرفة االصحاب ،1744 /4 :وهتذيب
الكامل ،238/34 :واالصابة يف متييز الصحابة.292/7 :

((( هتذيب الكامل ،517/6 :وهتذيب التهذيب البن حجر:
.380/2

((( اإلصابة يف معرفة الصحابة ،372/7 :وسري أعالم النبالء:
.262/4

احلارث بن خالد بن صخر بن عامر من أصحاب
رأى سعد بن أيب وقاص  ،aوروى مرسال عن
أسيد بن حضري ،وأسامة بن زيد ،وعائشة (ريض
اهلل تعاىل عنهم) وغريهم ،روى عنه عبد اهلل بن

عمر ،وأيب سعيد ،وأنس (ريض اهلل عنهم) تويف سنة
( )120هـ (((.

 .9ابن شفيع الطيب ،روى عن أسيد بن حضري،

وروى عنه حممود بن لبيد (((.

املبحث الثاين
مرويات ال�صحابي اجلليل
�أ�سيد بن ح�ضري a
املطلب الأول :كتاب الو�ضوء

َحدَّ َثنَا َع َّف ُ
ان قالَ :حدَّ َثنَا حمَ َّ ُاد ْب ُن َس َل َم َةَ ،أ ْخبرَ َ َنا
َ َ
الرحمْ َِن ْب ِن َأبيِ
الحْ َ َّج ُ
اج ْب ُن أ ْر َطأ َةَ ،ع ْن َع ْب ِد اهللِ بن َع ْب ِد َّ
َل ْيلىَ َ ،ع ْن َأبِ ِ
ول اهللِ
ال :إِ َّن َر ُس َ
يه َع ْن ُأ َس ْي ِد ْب ِن ُح َضيرْ ٍ َق َ
َق َ
الَ (( :ت َو َّضئُوا ِم ْن لحُ ُ و ِم الإْ ِبِلِ َ ،ولاَ َت َو َّضئُوا ِم ْن لحُ ُ و ِم
ا ْل َغن َِمَ ،و َص ُّلوا فيِ َم َرابِ ِ
ض ا ْل َغن َِمَ ،ولاَ ت َُص ُّلوا فيِ َم َبا ِر ِك

الإْ ِبِلِ )).

((( اإلستيعاب يف معرفة اإلصحاب ،301/4 :وسري اعالم
النبالء ،294/5 :وهتذيب التهذيب.5/9 :

((( اجلرح والتعديل البن أيب حاتم.321/9 :
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ختريج احلديث:

أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده

البحوث املحكمة
عفان ال أباىل من خالفني (((.

(((

دراسة السند..

َ -1ع َّف ُ
بن ُم ْس ِل ِم ِ
الص َّف ُار
ان ُ
بن َع ْب ِد اهللِ ال َبصرْ ِ ُّي َّ
ت َ
إل َم ُامَ ،
بن َثابِ ٍ
األن َْصا ِر ِّي ،ا ِ
َم ْولىَ َع ْز َر َة ِ
احل ِاف ُظ،

اقَ ،أ ُبو ُع ْثماَ َن البرصيَ ،ب ِقي ُة َ
محُ َدِّ ُث ِ
األ ْع َ
الع َر ِ
ال ِم.
َّ
ُولِدَ َ :س َن َة َأ ْر َب ٍع َو َث َ
الثِينْ َ َومائ ٍَة تحَ ْ ِد ْيد ًاَ ،أ ْو َت ْق ِر ْيب ًا.

َو َس ِم َع ِم ْنُ :ش ْع َب َةَ ،و ِه َشا ٍم الدَّ ْست َُوائِ ِّيَ ،وهمَ َّ ا ٍم،
َو َ
بن َغ ْز َو َ
بن ُج َو ْي ِر َي َةَ ،و َد ْي َل ِم ِ
احلماَّ َد ْي ِنَ ،و َص ْخ ِر ِ
ان،
بن ا ُمل ِغ َ ِةَ ،و َ
َو ُو َه ْي ِ
األ ْس َو ِد ِ
ب ِ
بن
بن َخالِ ٍدَ ،و ُس َل ْيماَ َن ِ يرْ
است َ
َش ْي َب َ
َوط َن َبغْ دَ ا َد،
انَ ،و َط َب َقتِ ِهم ِم ْن َمشْ َي َخ ِة َب َل ِد ِهَ ،و ْ

َحدَّ َث َع ْن ُه :ال ُب َخا ِر ُّيَ ،و َح ِد ْيث ُُه فيِ ُ
الكت ِ
الس َّت ِة
ُب ِّ
َو َحدَّ َث َع ْن ُه َأ ْيض ًاَ :أحمْ َدُ َ ،وا ْب ُن املَ ِد ْينِ ِّيَ ،وا ْب ُن
َم ِعينْ ٍ ،وغريهم ،تويف سنة()220هـ (((.

قال العجيل يف كتابه الثقات :ثبت صاحب سنة (((.
وقال ابن أيب حاتم :سالت أيب عن عفان فقال:

ثقة ،متقن متني ،وقال أيضا :عفان بن مسلم اثبت من

عبد الرمحن بن مهدي (((.

وقال اإلمام الذهبي :احلافظ الثبت  ،الذي يقول

فيه حييى القطان ،وما أدراك ما حييى القطان إذا وافقني

بن َس َل َم َة ِ
بن ِد ْينَا ٍر ال َبصرْ ِ ُّي
.2حمَ َّ ُاد ُ
إل ْس َ
إل َم ُامُ ،
القدْ َوةَُ ،ش ْي ُخ ا ِ
ا ِ
ال ِمَ ،أ ُبو َس َل َم َة
ال َبصرْ ِ ُّي ،الن َّْح ِو ُّي ،ال َب َّزازُ ِ ،
اخل َر ِق ُّي،ال َب َطائِنِ ُّيَ ،م ْولىَ ِ
آل
بن َمالِ ٍ
كَ ،وا ْب ِن ُأ ْخ ِ
ت حمُ َْي ٍد َّ
َربِ ْي َع َة ِ
الط ِو ْيلِ .

َ
َ
َ
س
َس ِم َع :ا ْب َن أبيِ ُم َل ْي َك َة َ -و ُه َو أ ْكبرَ ُ َش ْي ٍخ َل ُه َ -وأ َن َ
بن ِز َي ٍ
اد ُ
الق َر يِ َّ
بن
شَ ،و َأ َبا جمَ ْ َر َة َنصرْ َ َ
بن ِسيرْ ِ ْي َنَ ،ومحُ ََّمدَ َ
َ
ِع ْم َر َ
ان ُّ
بن َأبيِ َعماَّ ٍر،
الض َب ِع َّيَ ،و َثابِت ًا ال ُب َنانيِ ََّ ،و َعماَّ َر َ

،حدَّ َث َع ْن ُه :ا ْب ُن
َو َع ْبدَ اهللِ َ
بن َكثِيرْ ٍ الدَّ ا ِر َّي ا ُمل ْق ِر َئ َ
ار ِكَ ،ويحَ ْ َيى ال َق َّط ُ
بن
انَ ،و َح َر ِم ُّي ُ
ُج َر ْي ٍجَ ،وا ْب ُن ا ُمل َب َ
ُعماَ َر َةَ ،وا ْب ُن َم ْه ِد ٍّيَ ،و َأ ُبو ُن َع ْي ٍمَ ،و َع َّف ُ
انَ ،وال َق ْع َنبِ ُّي،
بن إِ ْسماَ ِع ْي َلَ ،و َش ْي َب ُ
بن
بن َف ُّر ْو ٍخَ ،و ُهدْ َب ُة ُ
ان ُ
َو ُم ْو َسى ُ

الو ِ
بن ُم َعا ِو َي َة ُ
بن
اح ِد ُ
َخالِ ٍدَ ،و َع ْبدُ اهللِ ُ
اجل َم ِح ُّيَ ،و َع ْبدُ َ
ِغ َي ٍ
اث وخلق كثري ،تويف رمحه اهلل وهو ساجد يصيل يف
املسجد سنة ( )167هـ (((.

قال العجيل:ثقة،ثبت يف احلديث(((.

وأخرجابن أيب حاتم بسنده عن حييى بن معني

قال :محاد بن سلمة ثقة(((.

وقال عنه الذهبي :اإلمام العلم (((.

((( ميزان االعتدال ،82 – 81/3 :وانظر تعليقات ابن حجر
يف التهذيب.223 /7 :

((( مسند اإلمام أمحد 442/31 :برقم ( ،)19096مسند أسيد

((( ينظر التاريخ الكبري للبخاري ،22/3 :وهتذيب الكامل

((( ينظر التاريخ الصغري للبخاري،342/2:وتاريخ بغداد

بعدها.

((( الثقات للعجيل140 /2 :

((( اجلرح والتعديل البن أيب حاتم.142/3 :

بن ُحضري .a

للخطيب ،277/12 :وسري اعالم النبالء242/10 :

((( ينظر اجلرح والتعديل البن أيب حاتم.30 /7 :
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للمزي ،253/7:وسري اعالم النبالء للذهبي 444 /7 :وما

((( الثقات للعجيل.319/1 :

((( ميزان االعتدال.590 /1 :

د .محيد امحد رشميط الدليمي
وقال ابن حجر :محاد بن سلمة بن دينار ،اإلمام (((.
بن َث ْو ِر ِ
بن َأ ْر َطا َة ِ
بن ُهبَيرْ َ َة الن ََّخ ِع ُّي،ا ْب ِن
اج ُ
َ
-3ح َّج ُ
شرَ َ ِ
ال َم ُةُ ،م ْفتِي ُ
الع َّ
ب ،ا ِ
بن َك ْع ٍ
اح ْي َل ِ
الك ْو َف ِة َم َع
إل َم ُامَ ،
ا ِ
إل َما ِم َأبيِ َحنِ ْي َف َةَ ،وال َقاضيِ ا ْب ِن َأبيِ َل ْيلىَ َ ،أ ُبو َأ ْر َطا َة
الكوفيِ ُّ  ،ال َف ِقي ُهَ ،أ َحدُ َ
،ولِدَ  :فيِ َح َي ِ
األ ْع َ
اة
ال ِم ُ
الن ََّخ ِع ُّيْ ُ ،
ْ
بن َمالِ ٍ
س ِ
َأ َن ِ
الص َحا َب ِة.
كَ ،و َغيرْ ِ ِه ِم ْن ِص َغا ِر َّ
َو َر َوى َع ْنِ :ع ْك ِر َم َةَ ،و َع َط ٍ
اءَ ،و َ
احل َك ِمَ ،و َن ِاف ٍع،

َو َم ْك ُح ْو ٍلَ ،و َج َب َل َة ِ
الز ْه ِر ِّيَ ،و َقتَا َد َة،
بن ُس َح ْي ٍمَ ،و ُّ
َوال َق ِ
بن ُش َع ْي ٍ
بن َأبيِ َب َّز َةَ ،و َع ْم ِرو ِ
اس ِم ِ
بَ ،وا ْب ِن ا ُمل ْن َك ِد ِر،

الع ْوفيِ ِّ َ ،وامل ِ ْن َه ِ
بن ُجبَيرْ ٍ َّ
َو َز ْي ِد ِ
ال ِ
بن
الطائِ ِّيَ ،و َع ِط َّي َة َ
بن َعبِ ْيدَ َةَ ،و َأبيِ إِ ْس َح َ
اح ِ
اق،
َع ْم ٍروَ ،و َأبيِ َم َط ٍرَ ،و ِر َي ِ
َو ِسماَ ٍكَ ،و َع ْو ِن ِ
بن َأبيِ ُج َح ْي َف َةَ ،و َخ ْل ٍقَ ،حدَّ َث َع ْن ُه:
بن َس ْع ٍد،
س ُ
َم ْن ُص ْو ُر ُ
بن ا ُمل ْعت َِم ِرَ ،و ُه َو ِم ْن ُش ُي ْو ِخ ِهَ ،و َق ْي ُ

«و َ
احلماَّ َد ِ
َوا ْب ُن إِ ْس َح َ
ان،
«و ُه ْم ِم ْن َأ ْق َرانِ ِه َ
اقَ ،و ُش ْع َب ُة َ
َوالث َّْو ِر ُّيوغريهم كثري،أحد العلامء باحلديثَ ،واحلفاظ

له تويف سنة ()145هـ وقيل بعدها وقيل سنة()150
وقيل قبلها يف خالفة املهدي بالري (((.
قال البخاري :كان مدلس ًا (((.

قال ابن ايب حاتم :صدوق يدلس عن الضعفاء،

يكتب حديثه اذا قال :حدثنا ،وال يرتاب يف صدقه

وحفظه إذا بينّ السامع ،وهو صالح (((.
((( لسان امليزان.289 /9:

وقال الذهبي :الفقيه ،أحد األعالم عىل لني يف

حديثه (((.

الرحمْ َِن بن َأبيِ َل ْيلىَ ،
َ -4ع ْبدُ اللهَّ ِ ْب ُن عيِ َسى ْب ِن َع ْب ِد َّ
ا ْل ُكوفيِ ُّ ()130هـ
َك َ َ
الرحمْ َِن
ان أ َس َّن ِم ْن َع ِّم ِه ا ْل َقاضيِ محُ ََّم ِد ْب ِن َع ْب ِد َّ

َو َأزْ َهدَ .

َر َوى َع ْنَ :جدِّ ِهَ ،و َس ِع ِ
يد ْب ِن ُجبَيرْ ٍَ ،و َع ْن ُهُ :ش ْع َب ُة،
الس ْف َيا َن ِ
َاع ٌة.
انَ ،وجمَ َ
َو ُّ
ِق َ
يل :ت ُُوفيِّ َ َس َن َة َثالثِنيَ َو ِمائ ٍَة(((.

قال العجيل :عبد اهلل بن عيسى بن عبد الرمحن:

ثقة (((.

وأخرج ابن ايب حاتم بسنده عن حييى بن معني

قال :عبد اهلل بن عيسى :ثقة (((.
بن َأبيِ َليلىَ َ
األن َْصا ِر ُّي ُ
الك ْوفيِ ُّ
الرحمْ َِن ُ
َ -5ع ْبدُ َّ
ْ
اس ُم ُه َي َس ُار ْب ُن بِلاَ ِل ْب ِن ُب َل ْيلِ ْب ِن ُأ َح ْي َح َة ْب ِن
َو ْ
يش ْب ِن َج ْح َج َبا ْب ِن ُك ْل َف َة ْب ِن َع ْو ِ
الجْ ُلاَ ِح ْب ِن الحْ َ ِر ِ
ف ْب ِن

َع ْم ِرو ْب ِن َع ْو ٍ
ال َم ُةَ ،
الع َّ
س،ا ِ
ف ِم َن الأْ َ ْو ِ
احل ِاف ُظ،
إل َم ُامَ ،
َأ ُبو ِعيسى َ
األن َْصا ِر ُّيُ ،
الك ْوفيِ ُّ  ،ال َف ِق ْي ُهَ ،و ُي َق ُ
ال:أ ُبو
َْ
َ
َ
محُ ََّم ٍدِ ،م ْن أ ْبن ِ
َاء األن َْصا ِرُ ،ولِدَ فيِ ِ :خ َ
الصدِّ ْي ِق،
ال َف ِة ِّ
َأ ْو َق ْب َل َذلِ َكَ ،حدَّ َث َع ْنُ :ع َم َرَ ،و َعليِ ٍّ َ ،و َأبيِ َذ ٍّرَ ،وا ْب ِن

((( ميزان االعتدال.458/1 :

((( اهلداية واإلرشاد يف معرفة اهل الثقة والسداد:
،421/1وتاريخ بغداد ،455/1 :تاريخ اإلسالم للذهبي:

((( ينظر سري اعالم النبالء للذهبي 68/7 :وما بعدها ،وشذرات

 ،445/3ولسان امليزان ،344/9 :وإكامل هتذيب الكامل:

((( التارسخ الكبري للبخاري.378/2 :

((( الثقات للعجيل.126/5 :

الذهب البن العامد احلنبيل.233/1 :

((( اجلرح والتعديل البن ايب حاتم،156 /3 :

.110/8

((( اجلرح والتعديل.126/5 :
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مرويات الصحايب اجلليل أسيد بن حضري يف الكتب التسعة
َم ْس ُع ْو ٍدَ ،وبِ َ
بَ ،و ُص َه ْي ٍ
بن َك ْع ٍ
س ِ
بَ ،و َق ْي ِ
ال ٍلَ ،و ُأبيَ ِّ ِ
بن
َس ْع ٍدَ ،واملِقْدَ ِادَ ،و َأبيِ َأ ُّي ْو َبَ ،و َوالِ ِد ِهَ ،و ِق ْي َلَ :ب ْل ُولِدَ فيِ
ال َف ِة ُع َم َرَ ،و َرآ ُه َيت ََو َّض ُأَ ،و َي ْم َس ُح َعلىَ ُ
َو َس ِط ِخ َ
اخل ِّفينْ ِ ،
بن ُم َّر َةَ ،و َ
بن ُعت َْي َب َةَ ،و ُح َصينْ ُ
احل َك ُم ُ
َحدَّ َث َع ْن ُهَ :ع ْم ُرو ُ
بن ُع َم ٍَ ،و َ
الرحمْ َِنَ ،و َع ْبدُ املَ ِل ِ
األ ْع َم ُ
ش،
ُ
ك ُ يرْ
بن َع ْب ِد َّ
الق ْر َ
َو َطائِ َف ٌة ِس َو ُاه ْمَ ،و ِق ْي َل :إِن َُّه َق َر َأ ُ
آن َعلىَ َعليِ ٍّ .

َق َ
الرحمْ َِن ِ
بن
ال محُ ََّمدُ ُ
بن ِسيرْ ِ ْي َنَ :ج َل ْس ُت إِلىَ َع ْب ِد َّ
َأبيِ َل ْيلىَ َ ،و َأ ْص َحا ُب ُه ُي َع ِّظ ُم ْو َن ُهَ ،ك َأن َُّه َأ ِميرْ ٌ َ ،و َق َ
ال َثابِ ٌت
بن َأبيِ َل ْيلىَ َ ،ق َ
الرحمْ َِن ِ
ال
ال ُب َنانيِ ُّ ُ :كنَّا إِ َذا َق َعدْ َنا إِلىَ َع ْب ِد َّ
لِ َر ُجلٍ :

الق ْر َ
ا ْق َرأِ ُ
آنَ ،فإِن َُّه َيدُ ُّلنِي َعلىَ َما ُت ِر ْيدُ ْو َنَ ،نزَ َل ْت
َه ِذ ِه اآل َي ُة فيِ َك َذاَ ،و َه ِذ ِه اآل َي ُة فيِ َك َذا
بَ ،ع ِن ا ْب ِن َأبيِ َل ْيلىَ َ ،ق َ
السائِ ِ
ال:
َو َر َوىَ :ع َط ُاء ُ
بن َّ
صلىََّأ ْد َر ْك ُت ِعشرْ ِ ْي َن َوما َئ ًة ِم ْن َأ ْص َح ِ
اب َر ُس ْو ِل اهللِ َ

اللهَّ ُ َع َلي ِه َو َس َّلمِ -م َن َ
األن َْصا ِر ،إِ َذا ُسئِ َل َأ َحدُ ُه ْم َع ْن
َ
ْ
َ
َ
َ
،و َك َ
يَ ْ
ان َن ِظيرْ ًا لِ ِ
إل َما ِم أبيِ َحنِ ْي َف َة
ش ٍءَ ،و َّد أ َّن أ َخا ُه َك َفا ُه َ

فيِ ِ
الفق ِْه ،قتل بوقعة اجلامجم ،يعني سنة ( )82وقيل
قبلها (((.

قال العجيل :تابعي ثقة (((.

وقال عبد الرمحن سألت أيب عن عبد الرمحن بن

أيب ليىل ،فقال :ال بأس به (((.

وعنه أخرج بسنده عن حييى بن معني ،قال :عبد

البحوث املحكمة
الرمحن بن أيب ليىل :ثقة (((.

وقال ابن حجر :تابعي كبري (((.
احلكم عىل احلديث:

حجاج بن أرطأة
احلديث حسن ،وذلك لوجود ّ

النخعي ،وهو صدوق.
غريب احلديث:

 .1مرابض :وهي مشتقة من الفعل (ربض) وهو

املكان أو املأوى ،وهنا خص بمكان للغنم والشاة،
ربضت الدابة أي استقرت يف مكاهنا ،وهو املقام الذي
تقنط فيه (((.

 .2مبارك اإلبل :هي املأوى واملراح الذي تكمن

فيه اإلبل وهي املوطن ،كذلك خصت (املبارك) لإلبل
اجلربى (((.

املعنى العام..

ومرابض ا ْلغنمَ :م َو ِ
اضع ربوضها .ومبارك

الإْ ِبِلَ :م ِ
الصدْ رَ ،وإِ َّنماَ
وضع بروكها ،والربك فيِ ال ُّل َغة َّ

قيل :برك ا ْل َب ِعري ُلو ُقوعه عىل َصدرهَ ،والمْ َراد بمباركها
َأ َم ِ
الصلاَ ة ِف َيها لاَ تصح،
اكن إِ َقا َم َتهاَ .و َظاهر َه َذا َأن َّ
َ
الر َوا َية الثَّانِ َية :تكره
الر َوا َيتَينْ ِ َعن أحمْ دَ ،و ِّ
َو ِهي إِ ْحدَ ى ِّ
َو َت ِصحَ ،وبِه َق َ
ال َأ ُبو حني َفة َو َمالك َو َّ
الش ِاف ِع ّي(((.
((( املصدر نفسه .

((( لسان امليزان.356/9 :

((( لسان العرب :مادة(ربض)  ،1558 /3والقاموس املحيط:

((( ينظر الطبقات البن سعد ،109/6 :وتاريخ اإلسالم:

. 817

((( الثقات للعجيل.86/2 :

.103/1

 ،996/3سري اعالم النبالء،262/4 :

((( اجلرح والتعديل.301/5 :
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((( ينظر كتاب العني ،14/2 :والفائق يف غريب احلديث:
((( كشف املشكل من حديث الصحيحني للجوزي.457/1 :

د .محيد امحد رشميط الدليمي
إن األحاديث الواردة بخصوص هذا الباب

مرابض الغنم ملا فيها من طبيعة سكون وقلة نفار

تفاوت الفاظها،إلاّ أهنا هتدف ملا جاء فيها من تبيان

وعن الرباء بن عازب قال سئل النبي عن الوضوء

فيها الصحيح،ومنها ما هو دون ذلك عىل الرغم من

حكم آكل اللحوم والتي حددها رسول اهلل ﷺ منها
يتعلق بلحوم االبل والغنم وهذا ما هيمنا هنا.

فتكون مواطنها أطهر للمصيل من غريها (((.

من حلوم اإلبل فأمر به ،قال أمحد بن حنبل رمحه اهلل

تعاىل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي يف هذا

مما ال شك فيه،أن هناك خالف بني العلامء حول

حديثان،حديث جابر ،وحديث الرباء وهذا املذهب

ورشح مراد تلك االحاديث التي هنى الشارع عنها،

اجلمهور عن هذا احلديث بحديث جابر كان آخر

موضوع بحثنا ،ملا قدموه العلامء من أدلة حول فهم
فأصبح فريق ينظر بأن النهي هو الرصيح مطلقا،
وفريق آخر نظر إىل موضوع الطهارة منه فقط ،فهناك

فرق بني باب الطهارة وباب النجاسة.

أقوى دليال وإن كان اجلمهور عىل خالفه ،وقد أجاب
األمرين من رسول اهلل ترك الوضوء مما مست النار

ولكن هذا احلديث عام وحديث الوضوء من حلوم
اإلبل خاص،واخلاص مقدم عىل العام،وأما إباحته

معظم االحاديث الواردة يف ذلك،دليل واضح

الصالة يف مرابض الغنم دون مبارك اإلبل فهو متفق

وضوءه ،وهبذا قال اإلمام أمحد،وإسحاق بن
ُ

وسبب الكراهة ما خياف من نفارها ،وهتويشها عىل

لنقض حلوم اإلبل لِ ُ
لوضوء ،وأن من أكلها انتقض
راهويه،وحييى بن حييى النيسابوري وغريهم ،وأما

مالك،والشافعي،وايب حنيفة والثوري وآخرون،ال

يرون يشء فيام مسته النار وضوء عىل من أكله (((.

عليه،والنهي عن مبارك اإلبل وهي أعطاهنا ،هني تنزيه

املصيل ((( .واهلل أعلم

ومجع اخلطايب بوجه آخر وهو أن أحاديث األمر

حممولة عىل االستحباب ال عىل الوجوب (((.

فاخلالف وكام ذكرت آنف ًا خالف فرق الطهارة

وللمتتبع هلذه االحاديث جيد ان هناك اختالف

حلوم اإلبل ،ألنه متعلق به ،وأما النهي عن الصالة يف

أعطان اإلبل ،ويف موضع :مناخ اإلبل ،ويف موضع:

والنجاسة عىل أحد القولني ،وهذا ما يتعلق بأمر أكل
مبارك اإلبل ،فالعلة فيه تكمن أن طبيعة اإلبل ليست
كطبيعة الغنم ،إنام اإلبل فيها نفار ًا ورشاد ًا ،وهذه
الطبيعة ال يؤمن املصيل نجاسة ما تنفره اإلبل منها مما

يؤدي إىل عدم طهرة املكان الذي يصيل فيه ،خالف
((( ينظرمعامل السنن للخطايب ،67 :والتمهيد ملا يف املوطأ أليب
عمر القرطبي.351/3 :

يف الفاظها ففي موضع :مبارك اإلبل ،ويف موضع:
مرابد اإلبل .واألعطان مجع عطن وقد فرسناه،
((( ينظر معامل السنن ،67 :ورشح صحيح البخاري البن بطال:
 ،316واملنهاج للنووي / 49/4 :باب الوضوء من حلوم اإلبل،
وفتح الباري /311/1 :باب :من مل يتوضأ من حلم الشاة.

((( رشح النووي عىل مسلم.49/4 :
((( فتح الباري.311/1 :
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واملبارك مجع مربك وهو موضع بروك اجلمل يف

لذلك ،ال لعلة اإلبل ،وإنام هو لعلة النجاسة التي متنع

معجمة :املكان الذي تناخ فيه اإلبل ،واملرابد هي،

الغنم ،فإن أصحاهبا من عادهتم تنظيف مواضعهم

أي موضع كان ،واملناخ ،بضم امليم ويف آخره خاء
بالدال املهملة :األماكن التي حتبس فيها اإلبل وغريها

من البقر والغنم .وقال ابن حزم :كل عطن فهو مربك،

وليس كل مربك عطنا ،ألن العطن هو املوضع الذي
تناخ فيه عند ورودها املاء فقط ،واملربك أعم ،ألنه
املوضع املتخذ له يف كل حال ،فإذا كان كذلك تكره

الصالة يف مبارك اإلبل ومواضعها ،سواء كانت عطنا

أو مناخا أو مباءة أو مرابد أو غري ذلك .فدل هذا كله
أن علة النهي فيه كوهنا خلقت من الشياطني وال سيام
فإنه علل ذلك بقوله( :فإهنا خلقت من الشياطني)،

وقد مر يف رواية أيب داود( :فإهنا من الشياطني)(((،

فهذا يدل عىل أن اإلبل خلقت من اجلن ،ألن

الشياطني من اجلن عىل الصحيح من األقوال ،وعن
هذا قال حييى بن آدم :جاء النهي من قبل أن اإلبل

خياف وثوهبا فتعطب من تالقي حينئذ أال ترى أنه
يقول :إهنا جن ،ومن اجلن خلقت ،واستصوب هذا

أيضا القايض عياض ،وذكروا أيضا أن علة النهي فيه
من ثالثة أوجه أخرى:

أحدها :النهي عن الصالة يف أعطان اإلبل ،ألن

أصحاهبا من عادهتم التغوط بقرب إبلهم والبول،

فينجسون بذلك أعطان اإلبل ،فنهى عن الصالة فيها
((( سنن ايب داود )493( 133/1 :باب :النهي عن الصالة
يف مبارك اإلبل ،واحلديث صحيح ،صحيح اجلامع لاللباين:

.1227/2
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من الصالة يف أي موضع ما كانت ،بخالف مرابض
وترتك البول فيها والتغوط ،فأبيحت الصالة يف

مرابضها لذلك ،وهذا بعيد جدا خمالف لظاهر احلديث.
والوجه الثاين :أن علة النهي هي كون أبواهلا

وأرواثها يف معاطنها ،وهذا أيضا بعيد أيضا ألن

مرابض الغنم ترشكها يف ذلك.

والوجه الثالث :ذكره حييى بن آدم .أن العلة يف

اجتناب الصالة يف معاطن اإلبل :اخلوف من قبلها،

كام ذكرناه اآلن ،بخالف الغنم ،ألنه ال خياف منها ما
خياف من اإلبل (((.

ومما تقدم يظهر ان النهي هنا إنام هو احرتازي

خشية نجاسة املوضع الذي يروم فيه املصيل وعدم
أمكانية مشاهدته والوقوف عليه ،وبغض النظر أن

كل ما قيل هو اجتهاد للفريقني ملا توافرت لدهيم من
نصوص محلوها إما عىل ظاهرها وأما عىل اهنا طهارة

وليست نجاسة ،واهلل أعلم.

الفوائد واألحكام املستنبطة من احلديث:

 .1أن ال خالف يف أكل حلوم اإلبل وأهنا توجب

الطهارة ،والطهارة هنا وإن خص فيها الوضوء ،ليس
بمعناه احلقيقي ،وإنام غسل اليدين والفم ملا فيها من

رائحة قد تؤذي املصيل ومن معه.

 .2أن طبيعة اإلبل ليست كطبيعة الغنم ،وهذا

((( ينظر عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،181/4 :باب:
الصالة يف مواضع اإلبل ،ومعامل السنن 67 :وما بعدها.

د .محيد امحد رشميط الدليمي
ما خلقت عليه ،ومن طباعها النفور والرشادة ،وأما

الغنم فمن طبيعتها السكون وقلة النفور فيكونموطنها

أطهر للمصيل (((.

 .3إن األحاديث الواردة هبذا اخلصوص حممولة

عىل االستحباب ،ال عىل الوجوب (((.

ُح َصينْ ٌ ِ ،م ْن َو َل ِد َس ْع ِد ْب ِن ُم َع ٍ
اذَ ،ع ْن ُأ َس ْي ِد ْب ِن ُح َضيرْ ٍ،
ان َيؤُ ُّم ُه ْمَ ،ق َ
الَ :ف َجا َء َر ُس ُ
َأن َُّه َك َ
ود ُهَ ،ف َقا ُلوا:
ول اللهَّ ِ َي ُع ُ
ال« :إِ َذا َصلىَّ َق ِ
يضَ ،ف َق َ
َيا َر ُس َ
ول اللهَّ ِ ،إِ َّن إِ َما َمنَا َم ِر ٌ
اعدً ا

َف َص ُّلوا ُق ُعو ًدا».

ختريج احلديث:

أخرجه أبو داود يف سننه (((.

 .4من املالحظ أن هناك فروق واضحة جلية يف

دراسة السند:

الفاظ التي وردت يف جممل االحاديث يف هذا الباب،
فتارة نجد يف موضع لفظة :مرابض ،ويف موضع آخر:
َمبا ِرك ،وآخر :أعطان ،ويف آخر ُمناخ ،واختالف

األلفاظ تعطي املرونة يف فهم املراد من األحكام،
فا ُملناخ ليس كاملرابد ،أو األعطان ،فكل لفظة منها هلا
مدلوهلا اللغوي وهذا مرتبط بمراده ﷺ ،فالعطن هو

املوضع الذي تُناخ يف اإلبل عند ورودها للامء فقط،
واملرابض هو املوطن واملكان الذي تربض فيه األغنام
وشتان بني هذا اللفظ وبني ذلك املعنى ،فليس كل
عطن فهو مربك ،وليس كل مربك عطن ًا (((.

 .5تبني أن العلة يف النهي ،تكمن يف عدم مقدرة

املصيل حتري املكان أو البقعة املراد فيها الصالة،

لنجاسة املكان .واهلل أعلم

املطلب الثاين:
كتاب ال�صالة

داود:حدَّ َثنَا َع ْبدَ ُة ْب ُن َع ْب ِد اللهَّ َِ ،أ ْخبرَ َ َنا
قال أبو
َ
َز ْيدٌ َي ْعنِي ا ْب َن الحْ ُ َب ِ
ابَ ،ع ْن محُ ََّم ِد ْب ِن َصالِ ٍحَ ،حدَّ َثنِي
((( ينظر معامل السنن ،67 :واملنهاج للنووي.49/4 :
((( ينظر فتح الباري.311/1 :
(((

ينظر عمدة القاري رشح صحيح البخاري181/4 :

 .1عبدة ْبن عَ بد هَّ
اللِ ْبن عبدة اخلزاعي الصفار ،أبو

سهل ال َب رْ ِ
ص ّي.

كويف األصلَ ،ر َوى َعن :جعفر بن عون ،وحرمي

بن حفص ،وحسني بن عيل اجلعفي ،وروح بن عبادة،
وزهري بن اهلنيد العدوي ،وزيد ْبن احلباب ،وسويد

بن َع ْمرو ِ
الكاليب ،وأيب عاصم الضحاك ْبن خملد،
َر َوى َعنه :اجلامعة سوى مسلمَ ،
وأ ُبو إِ ْس َح َ
اق إبراهيم
بن فهد بن حكيم الساجي ،وأبو بكر َأحمْ َدُ ْب ُن محُ ََّم ِد ْب ِن
َعمرو ْبن عبد اخلالق البزارَ ،
وأحمْ َد ْبن محُ ََّمد ْبن اجلهم
ْ
َ
َ
السمري ،وأ ُبو َب ْكر أحمْ َد ْبن محُ ََّمد ْب ِن ُع َمر ال َبصرْ ِ ّي
املعروف باحلرايب ،نزيل بغداد ،مات باألهواز ()258

هـ ،وقيل غري ذلك (((.

قال ابن ايب حاتم :سئل أيب عن عبدة بن عبد اهلل

الصفار ،فقال :صدوق (((.

((( أخرجه أبو داود ،)607( ،455/1:كتاب الصالة ،باب:

اإلمام يصيل قعود ًا.
(((

هتذيب الكامل ،537/ 18 :وتاريخ اإلسالم للذهبي:

119/6

((( اجلرح والتعديل البن ايب حاتم.90/6 :
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قال الذهبي :ثقة (((.

وقال ابن حجر :عبدة بن عبد اهلل الصفار

اخلزاعي ،أبو سهل البرصي ،كويف األصل ،ثقةمن

احلادية عرش(((.

 .2زيد بن احلباب بن الريان ،أو رومان ،أبو

يل ُ
ُ
ثم ُ
الع ْك ّ
الكو ُّيف)210( .هـ.
احلسني ُ
اخلراساينّّ ،

كان حافظا زاهدا رحاال جواالَ ،ر َوى َع ْنُ :أسامة

ثي ،وأسامة ْبن زيد ْبن أسلم ،وأيمن ْبن نابل،
ْبن زيد ال َّل ْي ّ

وسيف ْبن سليامن المْ َ ِّك ّي ،وعكرمة ْبن عماّ رّ ،
والض ّحاك
ْبن عثامنَ ،و ُق َّر َة ْبن َخالِد ،ومالك ْبن ِمغْ َو ٍل ،وموسى

ْبن ُعليَ ْبن رباح ،وموسى ْبن عبيدة ،وحييى ْبن أ ّيوب،
ومعاوية ْبن صالح ،واحلسني ْبن واقد املَ ْر َو ِز ّي ،وخلق
طلب العلم بعد اخلمسني ومائةَ ،و َر َوى َع ْن ُه :أمحد ْبن

حنبل ،وأبو َخ ْي َث َمة ،وحممد ْبن رافع ،وأبو إِ ْس َحاق
وز َجاينّ ،وأمحد ْبن سليامن الرهاويَ ،
الجْ ُ َ
واحل َسن ْبن

يل َ
ع ّ
وس َل َم ُة ْبن شبيب ،وابن ُن َميرْ  ،وأبو
احل ْلواينَّ ،
ُك َر ْيب ،وحييى ْبن َأبيِ َطالِب .ومن القدماء :يزيد ْبن
هارون ،وهو أكرب منه(((.

قال الذهبي :اإلمام ،احلافظ ،الثقة ،الرباين (((.

قال العجيل :ثقة (((.

((( سري اعالم النبالء.486/12 :

((( تقريب التهذيب البن حجر.369/1 :

وقال الذهبي :عابد ثقة (((.

وقال ابن حجر:صدوق ،خيطئ يف حديث الثوري

من التاسعة (((.

 .3حُ َم َّمد بن صالح املدين األزرق ،موىل بني قيس

ْبن احلارث ْبن فهر

َحدَّ َث َع ْن :محُ ََّم ِد ْب ِن المْ ُ ْن َك ِد ِرَ ،و َز ْيدُ ْب ُن َأ ْس َل َم،
َو ُح َصينْ ُ ْب ُن َعب ِد الرحمْ َِن األشهيل ال َ
األ َس ِد ِّيَ ،و ُم ْس ِل ِم
ْ َّ

ْب ِن َأبيِ َم ْر َي َم.

َو َع ْن ُهَ :ز ْيدُ ْب ُن الحْ ُ َب ِ
الرحمْ َِن ْب ُن َأبيِ
ابَ ،و َع ْبدُ َّ
الجْ َ ْو ِنَ ،و َأ ُبو َثابِ ٍ
ت محُ ََّمدُ ْب ُن ُع َب ْي ِد اللهَّ َِ ،و َع ْبدُ ا ْل َع ِزي ِز

ُ
األ َو ْيسيِ ُّ َ ،و َغيرْ ُ ُه ْم تويف عىل األرجح سنة ()170

هـ(((.

قال ابن أيب حاتم :سمعت أيب حينام سئل عنه

قال :شيخ (((.

قال ابن حبان البستي :شيخ يروي املناكري عن

املشاهري ،والجيوز االحتجاج بخربه إذا انفرد (.((1
وقال ابن حجر :مقبول من السابعة (.((1

حنِ ْبنِ عَ ْم ِرو ْبنِ َس ْع ِد ْبنِ
الر مْ َ
ُ .4ح َصينْ ُ ْبنِ عَ ْب ِد َّ

ُم َع ٍ
اذ.

((( ميزان االعتدال.100/2 :

((( تقريب التهذيب.222/1 :
(((

التاريخ الكبري للبخاري ،117/1 :وهتذيب الكامل:

 ،383/25وتاريخ اإلسالم.497/4 :

((( ينظر تاريخ بغداد ،447/9 :وتاريخ اإلسالم للذهبي:

((( اجلرح والتعديل.288/7 :

((( سري اعالم النبالء.393/9 :

ال ُبستي.260/2 :

 ،75/5وأكامل هتذيب الكامل ملغلطاي144/5 :

((( الثقات للعجيل.377/1 :
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( ((1املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني البن حبان
( ((1تقريب التهذيب.484/1 :

د .محيد امحد رشميط الدليمي
األن َْصا ِر ُّي َ
هو َأ ُبو محُ َم ٍد َ
األ ْش َهليِ ُّ المْ َدَ نيِ َُّ ،أ ْر َس َل
َّ
َ
اسَ ،وأ َن ٍ
َع ْن ُأ َس ْي ِد ْب ِن ُح َضيرْ ٍَ ،و َر َوى َع ْن :ا ْب ِن َع َّب ٍ
س
َومحَ ُْم ِ
ود ْب ِن َلبِيدَ ،و َع ْن ُه :ا ْبن ُُه محُ ََّمدٌ َ ،ومحُ ََّمدُ ْب ُن إِ ْس َح َ
اق،
َومحُ َمدُ ْب ُن َصالِ ٍح َ
األزْ َر ُق .تويف سنة ( )126هـ (((.
َّ
قال الذهبي :هو صالح األمر (((.

املعنى العام:

كان الصحايب اجلليل أسيد بن حضري  aيصيل

بالناس ،فخرج هلم ذات مرة ليؤم قومه فاشتكى،
فخرج إليهم بعد شكواه فأمروه أن يصيل هبم ،فقال:
إين ال استطيع أن اصيل قائام فاقعدوا ،فصىل هبم قاعد ًا

وقال ابن حجر :مقبول من الرابعة ،ومل يدرك

وهم قعود(((.

احلكم عىل احلديث:

هل يصيل من خلفه قعودا أم قياما ،ففي هذا األمر

أسيد بن حضري(((.

هبذا الطريق ،فاحلديث ضعيف ،وذلك لسبب

وجود حممد بن صالح املدين األزرق يروي املناكري،

وايض ًا لوجود انقطاع يف السند بسبب حصني بن عبد
الرمحن ،مل يدرك أسيد بن حضري (((.

ولكن ورد بطرق أخرى أحاديث مقاربة له باملعنى

وسا) والسيام عند اإلمام
أغلبها بلفظ ( َف َص ُّلوا ُج ُل ً
البخاري ومسلم وغريهم،فقد روى إماما املحدثني

عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة (ريض اهلل

أختلف العلامء يف صالة اإلمام ،إذا صىل قاعدا

قوالن:

ول اللهَّ ِ فيِ َب ْيتِ ِه َو ُه َو َش ٍ
َعائِ َش َة ُأ ِّم المْ ُؤْ ِمنِنيَ َأنهَّ َا َقا َل ْتَ :صلىَّ َر ُس ُ
اك
اج ِل ُسوا َف َلماَّ
َف َصلىَّ َجالِ ًسا َو َصلىَّ َو َرا َء ُه َق ْو ٌم ِق َيا ًما َف َأ َش َ
ار إِ َل ْي ِه ْم َأنْ ْ

ا ْنصرَ َ َف َق َ
ار َك ُعوا َوإِ َذا
ال((:إِ َّنماَ ُج ِع َل الإْ ِ َم ُام لِ ُيؤْ ت ََّم بِ ِه َفإِ َذا َر َك َع َف ْ
وسا)) ،139/1 :باب:
ار َف ُعوا َوإِ َذا َصلىَّ َجالِ ًسا َف َص ُّلوا ُج ُل ً
َر َف َع َف ْ
(إنام جعل اإلمام ليؤتم به) ،ومسند اإلمام أمحد،135/16 :
مسند أيب هريرة ،ومسلم ،309/1 :باب :إئتامم املأموم باإلمام،

وأبو داود عن طريق القعنبي ،عن مالك ،عن ابن شهاب ،عن

أنس ،164/1 :باب :اإلمام يصيل من قعود ،وله من طريق آخر،
عن األعمش ،عن سفيان ،عن جابر ،164/1 :باب :اإلمام يصيل

عنها) ...(( ،فصلوا جلوسا))((( ..احلديث.

من قعود ،والرتمذي،469/1 :والنسائي ،98/2:باب :األئتامم

((( التاريخ الكبري ،62/1 :وتاريخ اإلسالم.397/3 :

فأنصتوا ،،واملوطأ ،186/2 :باب :صالة اإلمام وهو جالس،

((( تقريب التهذيب.170/1 :

القاعد،وسنن الدارمي ،343/1 :باب :القول بعد رفع الرأس

((( ميزان االعتدال.553/1 :

باإلمام يصيل قاعدا ،وابن ماجه ،276/1 :باب :إذا قرأ اإلمام

وسنن الدار قطني ،423/1 :باب :فضل صالة القائم عىل

((( قال املنذري:فإن حصين ًا هذا إنام يروي عن التابعني ،ال حتفظ

من الركوع ،وصحيح ابن خزيمة ،371/2 :باب :صالة املريض

سنة عرشين ،وقيل :إحدى وعرشين ،وقال احلافظ يف « التهذيب

أيب شيبة ،325/2 :باب :يف اإلمام يصيل جالسا،ومسند البزار:

له رواية عن الصحابة ،سيام أسيد بن حضري ،فإنه قديم الوفاة ،تويف
« :روى عن أسيد بن حضري ومل يدركه .أقول :فإسناده منقطع،
وحصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ األنصاري مل
يوثقه غري ابن حبان ،ينظر جامع األصول.625 /5 :

قال:حدَّ َثنَا َع ْبدُ اللهَّ ِ ْب ُن
((( روى اإلمام البخاري يف صحيحه
َ
َ
ِ
ف َق َ
وس َ
الَ :أ ْخبرَ َ َنا َمالِ ٌكَ ،ع ْن ِه َشا ِم ْبنِ ُع ْر َوةََ ،ع ْن أبِيه َع ْن
ُي ُ

يف منزله مجاعة ،وصحيح ابن حبان ،462 /5 :و مصنف أبن

 ،125/17مسند أيب محزة أنس بن مالك ،و مسند أيب عوانه/1 :
 ،436باب :اإلئتامم باإلمام يف الصالة ،واملعجم الكبري للطرباين،

عن أيب أمامة.164/8 :

((( ينظر فتح الباري ،176 /2 :وما بعدها ،ورشح معاين
اآلثار.404/1 :
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األول :ذهب قوم بالقول عموما بظاهر احلديث

الذي يقيض بأن اإلمام اذا اصل قاعدا صىل من خلفه

ٍ
مرض
قعودا ،عمال بفعل النبي ﷺ أنه اشتكى يف
أصابه ،فصىل قاعدا والناس من خلفه قياما( ،فأشار

هلم أن جلسوا فجلسوا) ،ويف هذا اخلرب بيان واضح
أن اإلمام إذا صىل قاعدا ،كان عىل املأمومني أن يصلوا
قوعدا ،وحجتهم فيام ذهبوا اليه عموم قول النبي ﷺ:

ار َك ُعوا َوإِ َذا َر َف َع
(إِ َّنماَ ُج ِع َل الإْ ِ َم ُام لِ ُي ْؤ َت َّم بِ ِه َفإِ َذا َر َك َع َف ْ
وسا).
ار َف ُعوا َوإِ َذا َصلىَّ َجالِ ًسا َف َص ُّلوا ُج ُل ً
َف ْ
والثاين :انه منسوخ بفعل النبي ﷺ ايض ًا ،وهذا ما

ذهب اليه البخاري (رمحه اهلل) حكاية عن احلميدي:
إن هذا احلديث منسوخ ،الن النبي ﷺصلىى يف

البحوث املحكمة
األحاديث الصحيحة املتعارضة (((.

ثم قال آخرون :ال حجة لكم بحديث ((مروا

أبا بكر فليصل بالناس)) ،ألن رسول اهلل ﷺ ،كان
يف تلك الصالة مأموم ًا ،باعتباره صىل خلف أيب بكر
 aقاعد ًا ،وهذا من حديث عائشة ((( ،واحتجوا
كذلك بحديث أنس (((.

وكذلك حديث النبي ﷺ(( :إِ ْن ِكدْ ت ُْم آنِ ًفا
ون َعلىَ ُم ُل ِ
وم َ
َل َت ْف َع ُل َ
وك ِه ْم،
الرو ِم َي ُق ُ
ون ِف ْع َل َفا ِر َ
س َو ُّ
ود فَلاَ َت ْف َع ُلوا ا ْئت َُّموا بِ َأئِ َّمتِ ُك ْم إِ ْن َصلىَّ َقائِماً
َو ُه ْم ُق ُع ٌ
َف َص ُّلوا ِق َيا ًما َوإِ ْن َصلىَّ َق ِ
اعدً ا َف َص ُّلوا ُق ُعو ًدا)) (((.

أما هؤالء الذين احتجوا برواية أم املؤمنني عائشة

(ريض اهلل عنها) يف ان الرسول ﷺ كان يف تلك

مرضه الذي مات فيه قاعد ًا والناس من خلفه قيام (((.

الصالة مأموم ًا ففيه نظر ،حيث أنه ورد حديثا آخر هلا

الصحابة من بعده دليل عىل وجوب متابعة اإلمام ،فإن

وأبو بكر مقتديا به ،واليك احلديث بتاممه :حدثت

واحتجت الطائفة األوىل إن اإلمجاع وفعل

صىل قاعدا صلوا قعودا ،وقد افتى التابعون به أيضا (((.
وذهب اإلمام امحد (رمحه اهلل) :إىل التوسط

بني هذين القولني ،وهو إن ابتدأ هبم اإلمام الراتب
الصالة قائام ،ثم اعتل يف أثنائها فجلس ،أمتوا خلفه

(ريض اهلل عنها) يفيد أن رسول اهلل 0ﷺ) صىل إمام ًا

((( ينظر تيسري العالم رشح عمدة األحكام.137 /1 :

((( عن عائشة (ريض اهلل عنها) قالت :صىل رسول اهلل ﷺ يف
مرضه الذي تويف فيه ،خلف أيب بكر قاعد ًا ،أخرجه إسحاق بن

راهويه يف مسنده ،)1417( 787 /3 :ومصنف ابن أيب شيبة:

قيام ًا وجوب ًا ،عمال بحديث صالة النبي ﷺ بأيب

 ،)7168( 118/2ومسند اإلمام أمحد،)25257( 151/42 :

هبم الصالة جالس ًا ،صلوا خلفه جلوس ًا ،استحبابا

((( عن أنس  :aأن رسول اهلل ،صىل خلف أيب بك ٍر يف ثوب
ٍ
واحد ُب ٍ
صالة صلاّ ها .مصنف
رد ،فخالف بني طرفيه ،فكانت آخر

َ
مرض املوت ،وإن ابتدأ
بكر والناس ،حني مرض

وسنن الرتمذي.)362( 196/2 :

وعمال بحديثي الباب ونحومها ،وهو مجع حسن بني

عبد الرزاق ،)1367( 350 /1 :ومسند اإلمام أمحد69/20:

((( ينظر فتح الباري البن رجب ،133/6 :و طرح التثريب يف

 ،)785( 79/2ومسند أيب يعىل)3751( 399/6 :

((( ينظر عمدة القاري ،219 /5 :ونيل األوطار.205/3 :

باب :ائتامم املأموم باإلمام.

رشح التقريب ،335/2 :و مصابيح اجلامع.323/2 :
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( ،)12617وسنن الرتمذي ،)363(197/2 :وسنن النسائي:
(((

 -أخرجه مسلم ،)413( 309/1 :كتاب الصالة،

د .محيد امحد رشميط الدليمي
أم املؤمنني عائشة وهي تصف لنا صالته يف مرضه
ض َر ُس ُ
األخري قالت :لمَ َّا َم ِر َ
ول اللهَّ ِ ﷺ َم َر َض ُه ا َّل ِذى
ات ِف ِ
يهَ ،ف َحضرَ َ ِ
ال ُة َف ُأ ِّذ َنَ ،ف َق َ
الص َ
ال « ُم ُروا َأ َبا َب ْك ٍر
َم َ
ت َّ
َف ْل ُي َص ِّل بِالن ِ
َّاس ».

َف ِق َ
يل َل ُه إِ َّن َأ َبا َب ْك ٍر َر ُج ٌل َأ ِس ٌ
يف((( ،إِ َذا َق َام ىِف
َم َق ِ
ام َك لمَ ْ َي ْست َِط ْع َأ ْن ُي َصليِّ َ بِالن ِ
َّاسَ ،و َأ َعا َد َف َأ َع ُادوا َل ُه،
ال «إِن َُّك َّن َص َو ِ
َف َأ َعا َد الثَّالِ َث َة َف َق َ
وس َ
فُ ،م ُروا َأ َبا
اح ُب ُي ُ
َب ْك ٍر َف ْل ُي َص ِّل بِالن ِ
َّاس»َ .ف َخ َر َج َأ ُبو َب ْك ٍر َف َصليَّ َ ،ف َو َجدَ

ال َّنبِ ُّي ﷺ ِم ْن َن ْف ِس ِه ِخ َّف ًةَ ،ف َخ َر َج يهُ َ ا َدى َبينْ َ َر ُج َلينْ ِ
َك َأنيِّ َأن ُْظ ُر ِر ْج َل ْي ِه خَ ُت َّط ِ
ان ِم َن ا ْل َو َج ِعَ ،ف َأ َرا َد َأ ُبو َب ْك ٍر َأ ْن
ت بِ ِه َح َّتى
َيت ََأ َّخ َرَ ،ف َأ ْو َم َأ إِ َل ْي ِه ال َّنبِ ُّي ﷺ َأ ْن َم َكا َن َكُ ،ث َّم ُأ يِ َ

يل لِ َ
ان ال َّنبِ ُّيﷺ ُي َصليِّ
س إِلىَ َج ْنبِ ِهِ .ق َ
ش َو َك َ
أل ْع َم ِ
َج َل َ
ون بِ َص َ
َو َأ ُبو َب ْك ٍر ُي َصليِّ بِ َص َ
َّاس ُي َص ُّل َ
ال ِة َأبيِ
التِ ِهَ ،والن ُ

َب ْك ٍر َف َق َ
ال بِ َر ْأ ِس ِه َن َع ْم(((.

عنهام) قال يف حديثه( :فأخذ رسول اهلل ﷺ يف القراءة
من حيث انتهى أبو بكر) ،ففي ذلك ما يدل عىل أن أبا

بكر ،قطع القراءة وقرأ النبي ﷺ فذلك دليل أنه كان

اإلمام ،ولوال ذلك مل يقرأ ،ألن تلك الصالة كانت

صالة جيهر فيها بالقراءة،ولوال ذلك ملا علم رسول اهلل
ﷺ املوضع الذي انتهى اليه أبو بكر من القراءة ،وال

علمه من خلف أبى بكر ،فلام ثبت بام وصفنا أن تلك

الصالة كانت مما جيهر فيه بالقراءة،وقرأ رسول اهلل

فيها وكان الناس مجيعا ال خيتلفون أن املأموم ال يقرأ

خلف اإلمام كام يقرأ اإلمام ،ثبت بذلك أن رسول اهلل
ﷺ كان يف تلك الصالة إماما فهذا وجه هذا الباب من
طريق اآلثار(((.

هلذا فإنه ال جيوز لصحيح أن يأتم بمريض ُيصيل

قاعد ًا ،وأما ما كان من صالة النبي ﷺ قاعد ًا يف مرضه

ففي هذا احلديث أن أبا بكر ريض اهلل عنه ائتم

بالناس وهم قيام فإنه خمصوص ،ألنه قد فعل فيها ما

ثم أن أم املؤمنني عائشة (ريض اهلل عنها)قالتَ (:ف َق َعدَ

انتهى أبو بكر ،وخروج أيب بكر  aمن اإلمامة إىل

برسول اهلل قائام والنبي قاعد .وهذا من فعل النبي ﷺ،

ٍ
ألحد بعده ،من أخذه يف القراءة ،من حيث
الجيوز

َر ُس ُ
ول اهللِ َع ْن َي َسا ِر َأبيِ َب ْك ٍر) وهذا اجللوس يعني أنه

أن صار مأموم ًا يف صالة واحدة ،وهذا الفعل ال جيوز

يمينه ال عن يساره.

صالته تلك ،بام يمنع منه غريه (((.

كان هو اإلمام ﷺ ولو كان غري ذلك لكان جلس عن
وحجة أخرى ،أن عبد اهلل بن عباس (ريض اهلل

((( أسيف بمعنى؛ رسيع احلزن والبكاء ،الفائق يف غريب
احلديث ،،44/1:والنهاية يف غريب احلديث واألثر.48/1 :

((( اخرجه البخاري يف صحيحه ،124/3 :كتاب الصالة ن
باب :حد املريض ان شهد اجلامعة ،ومسند اإلمام امحد،304/3 :

مسند ابن العباس بن عبد املطلب ،وسنن ابن ماجه،292/2 :
باب :إقامة الصالة.

ألحد إلاّ له ﷺ باتفاق املسلمني مجيع ًا ،ألنه ُخص يف
هبذا االستدالل يتبني النسخ ملا تقدم من األحاديث

الواردة يف الباب ،فيام يتعلق بمرضه األول وأنه كان أول

األمر يقتيض بمتابعة اإلمام ،فإن صىل قائام صلوا خلفه
((( ينظر رشح معاين اآلثار.404 /1 :

((( ينظر املصدر السابق ،406 /1 :ومرقاة املفاتيح رشمحشكاة
املصابيح.877/3 :
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قياما ،وإن صىل قاعدا صلوا قعودا ،وكان الغرض منه
تعليم الناس آنذاك،وكذلك ملخالفة الفرس والروم

ملا يفعلوه مع ملوكهم ،فلام أدركوا ذلك ،مل يأمرهم

باجللوس حينام صىل جالس ًا يف مرضه الذي مات فيه
ﷺ واألفعال التي وردت يف صالته األخرية ال جتب

إال له،وعىل هذا املسلمون اليوم .واهلل أعلم.

البحوث املحكمة

ُش ْع َب ُة(((َ ،ق َ
الَ :س ِم ْع ُت َقتَا َد َة(((َ ،ع ْن َأ َن ِ
س ْب ِن
َمالِ ٍ
(رضيِ َ اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم)َ ،أ َّن
كَ ،ع ْن ُأ َس ْي ِد ْب ِن ُح َضيرْ ٍ َ
َر ُجلاً ِم َن َ
ول اللهَّ َِ ،أ َ
الَ :يا َر ُس َ
األن َْصا ِر َق َ
ال َت ْست َْع ِم ُلنِي
ال ًنا؟ َق َ
است َْع َم ْل َت ُف َ
((:س َت ْل َق ْو َن َب ْع ِدي ُأ ْث َرةً،
ال َ
َكماَ ْ
اصبرِ ُ وا َح َّتى َت ْل َق ْونيِ َعلىَ َ
احل ْو ِ
ض)).
َف ْ
ختريج احلديث:

الفوائد واألحكام املستنبطة من احلديث:

أخرجه اإلمام البخاري (((.

يستفاد من احلديث يف أحكام الصالة ،وهو

متابعة اإلمام فيام يبلغ به ،من أقوال وأفعال من تكبري

وقيام ،وركوع ،وسجود ،وال ينبغي خمالفته أو سبقه.

ويستدل أيض ًا أن ال حرج عىل اإلمام اذا انتابه

مرض وهو واقف ان يصيل جلوس ًا ومن خلفه قيام،
ويستفاد منه أيضا أن اجلند يف املعارك اذا خشوا ان
يصلوا قياما ،صلوا قعودا وذلك لضامن دمائهم وعدم

إصابتهم بأذى.

كام يستفاد منه ،أن الذي جيب العمل به ،هو ما

استقر عليه آخر األمر ،ودل ذلك عىل أن ما كان قبله،

مرفوع احلكم.

واهلل اعلم.

املطلب الثالث:مناقب الأن�صار

لطائف اإلسناد:

 .1مجيع األسانيد التي روت هذا احلديث،

اشرتكوا مجيع ًا عىل رواية ،شعبة ،عن قتادة ،عن أنس

بن مالك ،عن أسيد بن حضري.

 .2انه فيه رواية صحايب عن صحايب ،ومها

((( هو شعبة بن احلجاج بن ورد األزدي أبو بسطام ()160

هـ ،التاريخ الكبري للبخاري ،244 /4 :وتاريخ بغداد.255/9 :
((( قتادة بن دعامه بن قتادة بن دعامة السدويس أبو اخلطاب
البرصي)117(،هـ ،الطبقات الكربى ،171/7 :ووفيات

األعيان. 85/4 :

(((

صحيح البخاري ،)3792( ،33/5 :كتاب :مناقب

األنصار ،باب :قول النبي ﷺ لألنصار( :اصربوا حتى تلقوين عىل

احلوض) ،وكتاب اجلزية ،باب :ما اقطع النبي ﷺ من البحرين،

عن طريق انس بن مالك ريض اهلل عنه ،98/4 :بزيادة (فإنكم)
و (أثرة) بالفتح ،وكتاب املغازي ،باب :غزوة الطائف،157/5 :

َحدَّ َثنَا محُ ََّمدُ ْب ُن َب َّشا ٍر(((َ ،حدَّ َثنَا ُغ ْندَ ٌر(((َ ،حدَّ َثنَا

عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم ،وفيها ( ُاثرة) بالضم ،ومسند اإلمام

((( بن عثمان البصري ،أبو بكر البصري،
بندار ( )252تاريخ بغداد ،458/2 :واالعالم للزركيل:
.52/6

و )19095( 441/31وصحيح مسلم)1061( 738/2 :
كتاب الزكاة ،باب :إعطاء املؤلفة قلوهبم عىل اإلسالم ،عن

هو حممد بن جعفر اهلذيل موالهم املعروف ب غندر

طريق عبد اهلل بن زيد ،وكتاب اإلمارة ،باب :األمر بالصرب عند

( )293أو ()294هـ ،التاريخ الكبري للبخاري ،57/1 :وميزان

ظلم الوالة واستئثارهم،،)1845( 1474/3 :وسنن النسائي:

 ،)5383( 224/2كتاب آداب القضاة ،باب :ترك استعامل من

(((

اإلعتدال.502/3 :
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امحد ،438/31:حديث أسيد بن حضري ،وفيه زيادة لفظ (غدا)،

حيرص عىل القضاء.

د .محيد امحد رشميط الدليمي
الصحابيان اجلليالن ،أنس بن مالك ،وأسيد بن

ﷺ يريدهم لنفسه وخيصهم هبذه املنزلة الرفيعة،

غريب احلديث:
َ .1
األ َثرةُ :بفتح اهلمزة والثاء :من أثرُ ،يؤثِ ُر إي َثار ًا،

وهذا من أجل اجلزاء العظيم وإنصافهم بام تركوا أو

حضري (ريض اهلل تعاىل عنهام).

ستأثر عليكم ،فيفضل غريكم يف نصيبه من الفئ،
أي ُي ُ
اذا أعطى (((.
ُ .2
األ ْث َرةُ:بضم اهلمزة ،هو أن تُؤثِ َر صاحبك عىل

غريه (((.

املعنى العام للحديث:

إن رجال جاء إىل رسول اهلل ﷺ ،وقال له :أال

تستعملني ،كام استعملت فالنا (((.

احلديث فيه خطاب ًا موجه ًا لألنصار ،حيث أن

أسيد بن حضري خالبرسول اهلل ﷺ ،وقال :يا رسول
اهلل أال تستعملني ،أي جتعلني عامال عىل

الصدقة ،أو عىل ٍ
بلد ،كام استعملت عمرو بن

العاص (((.

دائام ما كان رسول اهلل ﷺ يمدح األنصار ،وكأنه

((( ينظر تفسري غريب ما يف الصحيحني ،118/1 :والفائق يف
غريب احلديث ،276/3 :واملنجد يف اللغة.112 :

((( تفسري غريب ما يف الصحيحني ،118 /1 :والنهاية يف
غريب احلديث ،22 /1 :باب (أثر) ،والنجد يف اللغة،112 :

ولسان العرب.8 /4 :

اصبرِ ُ وا َح َّتى َت ْل َق ْونيِ َعلىَ َ
احل ْو ِ
ض)
لذلك قال هلمَ ( :ف ْ
آثروا غريهم عىل أنفسهم ((( ،وكأن رسول اهلل ﷺ

يشعر أسيد ًا عىل أن اخلالفة ال تكون فيهم ،هلذاجعلهم
حتت الصرب إىل يوم القيامة ،والصرب ال يكون إال من

مغلوب حمكوم عليه(((.

َ
فيهم((:أ َت ْر َض ْو َن َأ ْن
ومن علوا شأهنم أن قال
الش ِ
ون بِال َّنبِ ِّي َصلىَّ
ريَ ،و َت ْذ َه ُب َ
اة َوال َب ِع ِ
َّاس بِ َّ
َي ْذ َه َب الن ُ

ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم إِلىَ ِر َحالِ ُك ْمَ ،ل ْو َ
ال اهلِ ْج َر ُة َل ُك ْن ُت ا ْم َر ًأ
ِم َن َ
َّاس َو ِاد ًيا َو ِش ْع ًبا َل َس َل ْك ُت
األن َْصا ِرَ ،و َل ْو َس َل َك الن ُ
األن َْصا ِر َو ِش ْعب َهاَ ،
َو ِاد َي َ
َّاس ِد َث ٌار،
األن َْص ُار ِش َع ٌار َوالن ُ
َ
اصبرِ ُ وا َح َّتى َت ْل َق ْونيِ َعلىَ
إِن َُّك ْم َس َت ْل َق ْو َن َب ْع ِدي ُأ ْث َرةًَ ،ف ْ
َ
احل ْو ِ
ض))(((.
الفوائد واألحكام املستنبطة من احلديث:

فيه حب النبي ﷺ لألنصار وتفضيلهم عىل

غريهم ،وفيه كذلك األدب اجلم من قبل الصحايب
اجلليل أسيد بن حضري  aيف تقبل عتاب النبي

ﷺ ،وكذلك صيغة العتاب اللطيف من لدنه ﷺ
للمقابل وخماطبته بلفظ الصرب ،واحلث عليه ملا فيه من

عظم اجلزاءوالعطاء ،وذلك ألنه أعم وانفع يف الدار

((( سيأيت بيان ذلك يف املعنى العام للحديث.
َ
اس ِمهِ
ِ
لمَ
((( علق ابن حجر (رمحه اهلل) عىل هذابقوله ْ ( :أق ْ
ف َعلىَ ْ
َ
السائِ َل ُأ َس ْيدُ ْب ُن ُح َضيرْ ٍ َوالمْ ُ ْست َْع َملُ
َل ِك ْن َذ َك ْر ُت فيِ المْ ُ َقدَّ َم ِة أ َّن َّ
َع ْم ُرو ْب ُن ا ْل َع ِ
اص َولاَ َأ ْد ِري الآْ َن ِم ْن َأ ْي َن َن َق ْلتُهُ ) انظر فتح الباري:

((( أخرجه اإلمام أمحد ،393/26 :حديث عبد اهلل بن زيد

.253/6

 ،738/2باب :عطاء املؤلفة قلوهبم عىل اإلسالم.

 ،52/8وعمدة القارئ ،262/16 :اكامل املعلم بفوائد مسلم:

((( فتح الباري.52/8 :

((( ينظر عمدة القاري.221/12 :

بن عاصم ،والبخاري ،157/5 :باب :غزوة الطائف ،ومسلم «
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مرويات الصحايب اجلليل أسيد بن حضري يف الكتب التسعة
اآلخرة ،وال سيام حينام يردون احلوض .

(س َت ْل َق ْو َن َب ْع ِدي ُأ ْث َرةً) ،هذه اجلملة
وقوله ﷺَ :

تعترب من أعالم النبوة ،إذ هو إخبار عن أم ٍر مستقبل،

وقع عىل ما أخرب به ﷺ فكان كام قال (((.

وفيه ،إقامة احلجة عىل اخلصم وإفحامه باحلق

عند احلاجة.

وفيه ايض ًا أن اإلمام له احلق بتفضيل بعض الناس

عىل بعض ،سواء أكان ذلك للغني دون الفقري حسب
ما تقتضيه املصلحة ،أو لفقري حلاجته (((.

املطلب الرابع :ف�ضائل القر�آن

ال ال َّل ْي ُث(((َ :حدَّ َثنِي َي ِزيدُ ْب ُن ا َهل ِ
َق َ
ادَ ،ع ْن محُ ََّم ِد ْب ِن

إِ ْب َر ِ
يمَ ،ع ْن ُأ َس ْي ِد ْب ِن ُح َضيرْ ٍَ ،ق َ
الَ :ب ْي َنماَ ُه َو َيق َْر ُأ ِم َن
اه َ
وط ٌة ِع ْندَ ُه ،إِ ْذ َجا َل ِ
ور َة ال َب َق َر ِةَ ،و َف َر ُس ُه َم ْر ُب َ
ت
ال َّل ْيلِ ُس َ
َتَ ،ف َق َر َأ َف َجا َل ِ
س،
س َف َس َك َت َف َس َكت ْ
ت ال َف َر ُ
ال َف َر ُ
سُ ،ث َّم َق َر َأ َف َجا َل ِ
َف َس َك َت َو َس َكت ِ
س
ت ال َف َر ُ
َت ال َف َر ُ
َفا ْنصرَ َ َفَ ،و َك َ
ان ا ْبن ُُه يحَ ْ َيى َق ِري ًبا ِم ْن َهاَ ،ف َأ ْش َفقَ َأ ْن

ت ِ
السماَ ِءَ ،ح َّتى َما َي َر َاها،
ُصي َب ُه َف َلماَّ ْ
اجترَ َّ ُه َر َف َع َر ْأ َس ُه إِلىَ َّ
(صلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم) َف َق َ
ال:
َف َلماَّ َأ ْص َب َح َحدَّ َث ال َّنبِ َّي َ
(ا ْق َر ْأ َيا ا ْب َن ُح َضيرْ ٍ ،ا ْق َر ْأ َيا ا ْب َن ُح َضيرْ ٍ)َ ،ق َ
ْت
الَ :ف َأ ْش َفق ُ
َيا َر ُس َ
ول اللهَّ ِ َأ ْن َت َط َأ يحَ ْ َيىَ ،و َك َ
ان ِم ْن َها َق ِري ًباَ ،ف َر َف ْع ُت

البحوث املحكمة

السماَ ِءَ ،فإِ َذا
َر ْأسيِ َفا ْنصرَ َ ْف ُت إِ َل ْي ِهَ ،ف َر َف ْع ُت َر ْأسيِ إِلىَ َّ
يحَ ،ف َخ َر َج ْت َح َّتى َ
الظ َّل ِة ِف َيها َأ ْم َث ُ
ِمث ُْل ُّ
ال
ال املَ َصابِ ِ
(و َتدْ ِري َما َذ َ
الَ :
الَ ،ق َ
اك؟)َ ،ق َ
َأ َر َاهاَ ،ق َ
ال( :تِ ْل َك
الَ :
املَ َ
الئِ َك ُة َد َن ْت لِ َص ْوتِ َكَ ،و َل ْو َق َر ْأ َت لأَ َ ْص َب َح ْت َي ْن ُظ ُر
َّاس إِ َل ْي َهاَ ،
ال َتت ََو َارى ِم ْن ُه ْم).
الن ُ
ختريج احلديث:

أخرجه :البخاري ،وأمحد ،ومسلم ،الرتمذي،

والنسائي(((.

غريب احلديث:

جالت :بمعنى تفرقت ،أو نفرت ،وحتركت (((.
الظلة :بمعنى السحابة (((.

املعنى العام:

ِ
اسيد بن حضري
يف السياق العام للحديث ،أن

 aذات ليلة كان يقرأ من سورة البقرة ،فجالت
الفرس أي حتركت من موضعها ونفرت ،فلام سكت

((( صحيح البخاري ،)5018(،190/6 :كتاب فضائل
القرآن ،باب :نزول السكينة واملالئكة عند قراءة القرآن ،ومسند

اإلمام أمحد ،)11766( ،288/18 :مسند أيب سعيد اخلدري،
وصحيح مسلم ،)796(،548/1:كتاب الصالة ،باب :نزول
السكينة لقراءة القرآن،وليس فيه ذكر سورة البقرة،وسنن

الرتمذي ،)2885( ،11/5 :أبواب فضائل القرآن ،باب :ما جاء
يف فضل سورة الكهف ،وفيه ذكر انه كان يقرأ بسورة الكهف،

((( ينظر فتح الباري ،52/8 :وإحكام االحكام رشح عمدة

وسنن النسائي ،)8244( 267/5 :كتاب املناقب ،باب :مناقب

((( ينظر فتح الباري 53 /8 :وما بعدها ،وإرشاد الساري/6 :

((( غريب احلديث إلبراهيم احلريب ،499/2 :والدالئل يف

((( هو ليث بن خالد أبو بكر البلخي ()230هـ ،تاريخ بغداد:

((( تفسري غريب ما يف الصحيحني ،108/1 :والنهاية يف غريب

األحكام.385 /1 :

.154

 ،540/14وتاريخ اإلسالم.664/5:
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أسيد بن حضري.

غريب احلديث ،549/2 :ولسان العرب.188/3:
احلديث واالثر.99/2:

د .محيد امحد رشميط الدليمي
سكتت ،ثم قرأ ،فجالت الفرس ،ثم انرصف عن

ِم ْن ُه ْم)،دل قوله ﷺ ألسيد :ان الناس تنظر إليها ال

منها ،ويقول :فرفعت رأيس إىل السامء ،فإذا مثل

من بنى آدم ،فدل عىل أن السكينة كانت يف تلك الظلة

القراءة خمافة ان تطأ الفرس ابنه حييى الذي كان قريب ًا
الظلة فيها أمثال املصابيح ،فخرجت حتى ال أراها،
فلام اصبح حدَّ ث النبي ﷺ بذلك ،فقال رسول اهلل

ﷺ(:اقرأ يا ابن حضري ،اقرأ يا ابن حضري) أي كان
ينبغي أن تستمر عىل قراءتك وليس أمرا له بالقراءة

يف حالة التحديث وكأنه استحرض صورة احلال
فصار كأنه حارض عنده ملا رأى ما رأى فكأنه يقول

استمر عىل قراءتك لتستمر لك الربكة بنزول املالئكة
واستامعها لقراءتك وفهم أسيد ذلك فأجاب بعذره يف
قطع القراءة وهو قوله خفت أن تطأ حييى أي خشيت
إن استمريت عىل القراءة أن تطأ الفرس ولدي ودل

سياق احلديث عىل حمافظة أسيد عىل خشوعه يف
صالته ألنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع

رأسه ،وكان  aحسن الصوت ويف رواية،اقرأ

أسيد فقد أوتيت من مزامري آل داود ،ويف رواية الرباء
ريض اهلل عنه قال بينام رجل من أصحاب النبي ﷺ

يقرأ وفرس له مربوط يف الدار فجعل ينفر فخرج
الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر فلام أصبح ذكر

ذلك للنبي ﷺ فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن(((.

وأما قوله ﷺ( :تِ ْل َك املَ َ
الئِ َك ُة َد َن ْت لِ َص ْوتِ َك،
َّاس إِ َل ْي َهاَ ،
ال َتت ََو َارى
َو َل ْو َق َر ْأ َت لأَ َ ْص َب َح ْت َي ْن ُظ ُر الن ُ
(((

ينظر رشح صحيح البخاري البن بطال،253/10 :

وفتح الباري ،65-64/9 :وعمدة القاري للعيني،178/19 :

وإرشاد الساري للقسطالين.466/7 :

تتوارى منهم عىل حرص املالئكة عىل سامع كتاب اهلل
وأهنا تنزل أبدا مع املالئكة(((.

وردت يف رواية البخاري (رمحه اهلل) أن اسيد ًا كان

يقرأ بسورة البقرة ،ويف رواية الرتمذي أنه كان يقرأ

بسورة الكهف ،وليس هناك تعارض بني الروايتني،
بل يفهم من ذلك اجلمع بني السورتني ،فكان يقرأ يف
صالته تارة بسورة البقرة وأخرى بالكهف من باب
التعدد (((.

ما يستفاد من احلديث:

فيه :أن املالئكة حتب سامع القرآن من بني البرش،

السيام للمحسنني واملجودين له وحسن صوهتم.

كام وفيه أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ييضء

ألهل السامء ،كام ييضء النجم ألهل األرض.

وفيه جواز رؤية بني آدم للمالئكة ،اذا تصورت

يف صور يمكن للبرش رؤيتها ،كام كان سيدنا جربيل

(عليه السالم) يظهر للنبي ﷺ يف صورة رجل ،كام
كان يتمثل بصورة الصحايب اجلليل دحية الكلبي.

وفيه حجةملن قال :أن السكينة روح،أو يشء فيه

روح،النه ال يصح حب استامع القرآن إال ملن يعقل،
والسالم(:و َل ْو َق َر ْأ َت لأَ َ ْص َب َح ْت
هلذا قال عليه الصالة
َ
((( رشح صحيح البخاري البن بطال ،254/10 :وعمدة
القاري35/20 :

((( ينظر التوضيح لرشح اجلامع الصحيح البن امللقن:
 ،258/23وإرشاد الساري.466/7 :
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َّاس إِ َل ْي َهاَ ،
ال َتت ََو َارى ِم ْن ُه ْم).
َي ْن ُظ ُر الن ُ

اخلامتة

البحوث املحكمة
املالئكة والسكينة الستامعهم القرآن من البرش وكان

سيدنا اسيد واحد من هؤالء

4.4شهد مجيع الغزوات مع النبي ﷺ عدا بدر

احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول

عىل خالف ،وكان قد شهد فتح بيت املقدس مع أمري

الرحلة الطيبة مع الصحايب اجلليل أسيد بن حضري

 5.5ومجلة ما رواه ريض اهلل عنه ثامنية عرش حديث ًا،

اهلل وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا ،فبعد هذه
ريض اهلل عنه ،يمكن أن نجمل ما توصلت به من

نتائج وهي:

املؤمنني عمر الفاروق ريض اهلل تعاىل عنه.

ومنها ما ذكرته يف بحثي هذا ،واهلل تعاىل اعلم.

6.6إن لسورة البقرة خصوصية ،والسيام ان كان

1.1يعد الصحايب اجلليل اسيد بن حضري ريض

يقرأ هبا سيدنا اسيد ريض اهلل تعاىل عنه وكانت سببا

من تالميذ كبار رووا عنه أحاديث سيد املرسلني نبينا

اجلليل اسيد بن حضري ،وربام معها سورة الكهف ملا

اهلل عنه إمام ًا وسيد ًا يف جمتمع الصحابة الكرام ملا له

حممد عليه الصالة والسالم ،أمثال أنس بن مالك،
وأبو سعيد اخلدري ،وكعب بن مالك وأم املؤمنني

عائشة بنت الصديق ،وحصني بن عبد الرمحن ريض
اهلل تعاىل عنهم ،وغريهم كثري ،وسيدا يف قومه حيث

استلم زعامة قبيلة اخلزرج بعد وفاة والده ،وهو
من السابقني إىل اإلسالم ،وهو من العقالء النجباء

وصاحب رأي وأحد النقباء ،وكان ريض اهلل عنه جييد

العوم والرمي والكتابة بالعربية ،ومن كانت تتوافر فيه
هذه اخلصال يسمى (بالكامل).

2.2قالت فيه أم املؤمنني عائشة الصديقة بنت

الصديق ريض اهلل تعاىل عنهام :ثالثة من األنصار
مل يكن أحد منهم يلحق يف الفضل ،كلهم من بني
األشهل ،وعدت اسيد بن حضري منهم.

3.3كان صاحب صوت مجيل وأحسن الناس

صوت ًا يف القرآن الكريم ،وكان صوته سبب ًا يف نزول
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لنزول املالئكة بالسكينة واستامعها من الصحايب
حتمل هاتني السورتني من أمور عظيمة وفضائل مجة.

7.7وذكرت يف البحث عن االحاديث التي

تناولت الوضوء من حلوم اإلبل ،فإن الطاهرة املشار

اليها يف احلديث ليس مقصود الوضوء لذاته ،بل املراد
منه غسل اليدين والفم ملا فيه من رائحة تؤذي املصيل

ومن معه.

8.8وأما ما يتعلق يف إمامة الصالة ،فإن عىل املأموم

وجوب املتابعة لإلمام فيام يبلغ به من أقوال وأفعال

من تكبري وقيام وركوع وسجود ،وال ينبغي خمالفته
وسبقه ،والذي جيب العمل به فيام اذا صىل االمام

قاعد ًا ،وصىل من خلفه قياما ،هو ما استقر عليه خىر

األمر ،ودل ذلك عىل ان ما كان قبله مرفوع احلكم.
واهلل تعاىل أعلم

د .محيد امحد رشميط الدليمي

ثبت امل�صادر واملراجع
1. 1احتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من اطراف

العرشة ،أليب الفضل امحد بن عيل بن حممد بن امحد

بن حجر العسقالين ( ،)852حتقيق :مركز خدمة
السنة،ط ،1جممع امللك فهد ،املدينة– 1415 ،

.1994

2. 2إحكام االحكام رشح عمدة االحكام ،لتقي

الدين أبو الفتح حممد بن عيل بن وهب ابن دقيق

العيد( ،)702حتقيق :مصطفى شيخ مصطفى ومدثر
سندس ،ط،1مؤسسة الرسالة.2005 – 1426 ،

3. 3ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري ،امحد

بن حممد بن ايب بكر القسطالين ،أبو العباس ،املرصي

( ،)923ط ،7املطبعة الكربى األمريية،مرص.1323 ،
4. 4االستيعاب يف معرفة االصحاب ،أليب عمر

يوسفبن عبد اهلل بن حممد القرطبي ( ،)463حتقيق:

عيل حممد البجاوي،ط ،1دار اجليل ،بريوت1412 ،
1992 -

5. 5أسد الغابة،أليب احلسن عيل بن ايب الكرم

حممد بن عبد الكريم الشيباين اجلزري عز الدين
االثري( ،)630طبعة دار الفكر ،بريوت– 1409 ،

.1989

6. 6اإلصابة يف متيز الصحابة ،أليب الفضل امحد

بن عيل بن حممد بن حجر العسقالين( ،)852حتقيق:
عادل امحد عبد املوجود ،وعيل حممد معوض ،ط،1
دار الكتب العلمية ،بريوت.1415 ،

7. 7االعالم ،للزركيل خري الدين بن حممود بن

عيل بن فارس ،الدمشقي( ،)1396ط ،15دار العلم
للماليني.2002 ،

8. 8اكامل املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موسى

بن عياض اليحصبي السبتي ،أبو الفضل (،)544
حتقيق :الدكتور حييى إسامعيل ،ط ،1دار الوفاء
للطباعة والنرش ،مرص.1998 1419 ،

9. 9اكامل هتذيب الكامل،ملغلطاي بن قليج

بن عبد اهلل البكجري املرصي ،أبو عبد اهلل عالء
الدين( ،)762حتقيق :عادل بن حممد ،واسامة بن
إبراهيم ،ط ،1الفاروق احلديثة للطباعة والنرش،

.2001 -1422

10.10تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واالعالم،

لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن

بن قيامز الذهبي (،)748حتقيق:الدكتور بشار عواد
معروف ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي.2003 ،

11.11تاريخ الثقات :أبو احلسن امحد بن عبد

اهلل بن صاحلالعجيل الكويف (،)261ط،1دار الباز،

.1984-1405

12.12التاريخ الصغري للبخاري ،حممد بن

إسامعيل (،)256حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار
املعرفة ،بريوت ،لبنان.

13.13تاريخ الكبري ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم

بن املغرية البخاري ،أبو عبد اهلل(،)256طبع حتت
مراقبة:حممد عبد احلميد خان ،دائرة املعارف العثامنية،

حيدر آباد – الدكن.
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14.14تاريخ بغداد ،أبو بكر امحد بن عيل بن

ثابت بن امحد بن مهدي ،اخلطيب البغدادي(،)463
حتقيق:بشار حممد عواد ،ط،1دار الغرب اإلسالمي،

بريوت،لبنان .2002 – 1422

15.15تاريخ دمشق :أبو القاسم عيل بن احلسن

بن هبة اهلل ،املعروف بابن عساكر ( ،)571حتقيق:
عمر وبن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع.1995- 1415 ،

البحوث املحكمة
20.20هتذيب التهذيب :أليب الفضل امحد بن عيل

بن حممد بن حجر العسقالين( ،)852ط،1مطبعة
دائرة املعارف النظامية ،اهلند.1326 ،

21.21هتذيب الكامل يف أسامء الرجال :يوسف بن

عبد الرمحن بن يوسف ،أبو احلجاج ،املزي()742
حتقيق :د .بشار عواد معروف،ط ،1مؤسسة الرسالة،
بريوت.1980- 1400 ،

22.22التوضيح لرشح اجلامع الصحيح :البن

16.16تاريخ ابن الوردي :عمر بن مظفر بن عمر

امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن امحد

( ،)749ط ،1دار الكتب العلمية ،لبنان – بريوت،

العلمي،ط،1دار النوادر ،دمشق ،سوريا– 1429 ،

بن حممد ابن ايب الفوارس ابن الورد املعروف بالكندي

1997-1417

الشافعي املرصي ( ،)804حتقيق :دار الفالح للبحث

.2008

17.17تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري

 23.23تيسري العالم رشح عمدة االحكام :أليب

بن محيد االزدي احلميدي ،حتقيق :الدكتورة زبيدة

محد بن حممد بن محد البسام ( ،)1423حتقيق :حممد

ومسلم :حممد بن أيب نرص فتوح بن عبد اهلل بن فتوح

حممد سعيد عبد العزيز،ط،1مكتبة السنة ،القاهرة،

مرص.1995 – 1415 ،

عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح بن

صبحي بن حسن حالق،ط ،10مكتبة الصحابة،
االمارات ،مكتبة العني ،مرص.2006-1426 ،

18.18تقريب التهذيب :أليب الفضل امحد بن عيل

24.24جامع األصول يف احاديث الرسول:

حممد عوامة ،ط،1دار الرشيد ،سوريا-1406 ،

ابن االثري( ،)606حتقيق :عبد القادر األرنؤوط،

19.19التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،

25.25اجلرح والتعديل البن ايب حاتم :أبو حممد

عاصم النمري القرطبي( ،)463حتقيق :مصطفى بن

احلنظيل الرازي(،)327ط،1طبعة جملس دائرة

بن حممد بن امحد بن حجر العسقالين (،)852حتقيق:
.1986

أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن

امحد العلوي ،وحممد عبد الكبري البكري ،وزارة عموم
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب.1387 ،
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ملجد الدين أبو السعادات املبارك،الشيباين اجلزري

ط،1مكتبة احللواين ،مطبعة املالح.

عبد الرمحن بن ايب حاتم حممد بن ادريس بن املنذر
املعارف العثامنية ،بحيدر آباد ،اهلند ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.1952-1271،

د .محيد امحد رشميط الدليمي
26.26حياة الصحابة :حممد يوسف بن حممد

عبد الرمحن بن الفضل الدارمي،السمرقندي(،)255

حققه وضبط نصه وعلق عليه :الدكتور بشار عواد

والتوزيع ،اململكة العربية السعودية.2000-1412،

إلياس بن حممد إسامعيل الكاندهلوي (،)1384

معروف ،ط،1مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت ،لبنان.1999-1420،

حتقيق :حسني سليم اسد الداراين،ط،1دار املغني للنرش
33.33سنن النسائي :أبو عبد الرمحن امحد بن

شعيب بن علياخلرساين،النسائي( ،)303حتقيق :عبد

27.27دالئل يف غريب احلديث :قاسم بن ثابت

الفتاح أبو غدة،ط،2مكتب املطبوعات اإلسالمية،

د.حممد بن عبد اهلل القناص ،ط،1مكتبة العبيكان،

34.34سري اعالم النبالء :لشمس الدين ايب عبد

بن حزم العويف الرسقسطي ،أبو حممد( ،)302حتقيق:
الرياض.2001-1422،

28.28سنن ابن ماجه:أبو عبد اهلل حممد بن يزيد

القزويني( ،)273حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،دار
الفكر ،بريوت.

29.29سنن ايب داود :سليامن بن االشعث

بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو االزدي

السجستاين( ،)275حتقيق:حممد حميي الدين عبد
احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.

حلب.1986-1406 ،

اهلل حممد بن امحد الذهبي (،)748ط،1دار احلديث،

القاهرة.2006-1247 ،

35.35السرية النبوية البن كثري من (البداية

والنهاية) أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش
الدمشقي( ،)774حتقيق :مصطفى عبد الواحد،دار
املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان،

.1976-1395

36.36السرية النبوية وأخبار اخللفاء البن

30.30سنن الرتمذي ،اجلامع الكبري :حممد بن

حبان ،حممد بن حبان بن امحد بن حبان بن معاذ

عيسى( ،)279حتقيق :بشار عواد معروف ،دار

صححه وعلق عليه احلافظ السيد عزيزبك ومجاعة،

عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك،الرتمذي،أبو
الغرب اإلسالمي ،بريوت .1998

بن َمع َبد التيمي أبو حاتم الدارمي ال ُبستي(،)354
ط،3الكتب الثقافية،بريوت.1417 ،

31.31سنن الدارقطني :أليب احلسن عيل

37.37السرية النبوية :عبد امللك بن هشام بن أيوب

البغدادي الدارقطني ( ،)385حتقيق:شعيباألرنؤوط

وإبراهيم االبياري ،وعبد احلفيظ الشلبي،مكتبة

بن عمر بن امحد بن مهدي بن مسعود بن دينار

واخرون،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت،لبنان،

.2004-1424

32.32سنن الدارمي :أليب حممد بن عبد اهلل بن

احلمريي ،أبو حممد ( ،)213حتقيق :مصطفى السقا،

ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده،مرص،

.1955-1375

38.38شذرات الذهب يف اخبار من ذهب ،لعبد
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احلي بن امحد العكري الدمشقي ( ،)1089طبعة دار

الكتب العلمية.

39.39املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج:

أليب زكريا حمي الدين بن رشف النووي( ،)676ط،2
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.1392 ،

البحوث املحكمة
بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي(،)256
حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص،ط،1دار طوق

النجاة.1422 ،

45.45صحيح مسلم ،املسند املخترص بنقل العدل

احلجاج،أبو
عن العدل اىل رسول اهلل ﷺ ،مسلم بن ّ

40.40رشح صحيح البخاري البن بطال،أبو

احلسن القشريي النيسابوري(،)261حتقيق :حممد

متيم يارس بن إبراهيم ،ط،2مكتبة الرشد ،السعودية،

46.46الطبقات الكربى :أبو عبد اهلل حممد بن

41.41رشح معاين االثار :أبو جعفر امحد بن

املعروف بابن سعد( ،)230حتقيق :حممد عبد القادر

احلسن بن خلف بن عبد امللك( ،)449حتقيق :أبو

الرياض.2003-1423 ،

حممدبن سالمة بن عبد امللك بن سلمة االزدي

املعروف بالطحاوي( ،)321حققه وقدم له :حممد

زهريي النجار ،وحممد سيد جاد احلق،ط ،1عامل

الكتب.1994-1414،

فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

سعد بن منيع اهلاشمي بالوالء ،البرصي ،البغدادي،

عطا،ط،1دار الكتب العلمية ،بريوت– 1410 ،
.1990

47.47طرح التثريب يف رشح التقريب :أليب

الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد

42.42صحيح ابن حبان :حممد بن حبان بن امحد

الرمحن بن ايب بكر العراقي( ،)806الطبعة املرصية

عالء الدين عيل بن بلبان ( ،)739حققه وخرج

48.48عمدة القارئ رشح صحيح البخاري :أبو

بن معاذ ،أبو حاتم الدارمي(،)354ترتيب :األمري
أحاديثه وعلق عليه شعيب األرنؤوط ،ط،1مؤسسة

الرسالة ،بريوت.1988-1408 ،

43.43صحيح ابن خزيمة :أبو بكر حممد بن

إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح بن بكر
السلمي النيسابوري(،)311حققه وعلق عليه
وخرج احاديثه وقدم له :الدكتور حممد مصطفى

األعظمي،ط ،3املكتب اإلسالمي.2003-1424 ،

44.44صحيح البخاري :اجلامع املسند الصحيح

املخترص من أمور رسول اهلل ﷺ وسننه وأيامه ،حممد
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القديمة.

حممد حممود بن امحد بن موسى بن امحد بن حسني

احلنفي بدر الدين العيني( ،)855دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.

49.49العني :أبو عبد الرمحن اخلليل بن امحد بن

عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي( ،)170حتقيق:د.

مهدي املخزومي،والدكتور إبراهيم السامرائي،دار
ومكتبة اهلالل.

50.50غريب احلديث :إبراهيم بن إسحاق

احلريب احلريب(،)285حتقيق :د.سليامن إبراهيم

د .محيد امحد رشميط الدليمي
العايد،ط،1جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.1405 ،

51.51الفائق يف غريب احلديث:أبو القاسم

حممد بن عمرو بن امحد الزخمرشي جار اهلل (،)538

نحقيق:عيل حممد البجاوي ،وحممد أبو الفضل
إبراهيم،ط،2دار املعرفة ،لبنان.

اجلوزي( ،)597حتقيق:عيل حسني البواب ،دار

الوطن ،الرياض.
57.57لسان

العرب:

حممد

مكرم

بن

بن عيل ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور
االفريقي(،)711ط،3دار صادر ،بريوت.1414 ،

52.52فتح الباري رشح صحيح البخاري :أمحد

58.58لسان امليزان :أبو الفضل امحد بن عيل

كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،وقام

األعلمي

بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين ( ،)852رقم
بإخراجه وصححه وارشف عىل طبعه :حمب الدين
اخلطيب،داراملعرفة،بريوت.1379 ،

53.53فتح الباري البن رجب :زين الدين

عبد الرمحن بن امحد بن رجب بن احلسن السالمي

البغدادي ثم الدمشقي ،احلنبيل( ،)795حتقيق :نخبة

من العلامء،ط،1مكتبة الغرباء األثرية،املدينة املنورة،
.1996-1417

بن حممد بن حجر العسقالين ( ،)852حتقيق:دائرة

املعرف

النظامية،

للمطبوعات ،بريوت.

اهلند،

مؤسسة

59.59املجروحني من املحدثني والضعفاء

واملرتوكني:حممد بن حبان بن امحد بن معاذ بن َمع َبد

التيمي ،أبو حاتم البستي( ،)354حتقيق :حممود
إبراهيم زايد،ط ،1دار الوعي ،حلب.1396 ،

60.60مرقاة املفاتيح يف رشح مشكاة املصابيح:

عيل بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور الدين املال

54.54القاموس املحيط:ملجد الدين أبو طاهر

اهلروي القاري(،)1014ط ،1دار الفكر ،بريوت،

مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة،ط،8مؤسسة

61.61مسند ايب عوانه :يعقوب بن إسحاق

حممد بن يعقوب الفريوزآبادي( ،)817حتقيق:

الرسالة ،بريوت ،لبنان.2005-1426 ،

55.55الكامل يف التاريخ :أليب احلسن عيل بن أيب

الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم الشيباين اجلزري

عز الدين ابن االثري ،حتقيق :عمر عبد السالم تدمري،

لبنان.2002-1422 ،

اإلسفرائيني( ،)316حتقيق :أيمن بن عارف

الدمشقي ،ط،1دار املعرفة ،بريوت.1998 ،

62.62مسند ايب يعىل :امحد بن عيل بن املثنى

بن حييى بن عيسى بن هالل التيمي ،املوصيل

ط ،1دار الكتاب العريب ،لبنان – بريوت-1417 ،

(،)307حتقيق :حسني سليم اسد ،ط،1داراملأمون

56.56كشف املشكل من حديث الصحيحني:مجال

63.63مسند االمام امحد ،أبو عبد اهلل امحد بن

.1997

الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد

للرتاث ،دمشق.1984 – 1404 ،

حممد بن حنبل بن هالل بن اسد الشيباين(،)241
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مرويات الصحايب اجلليل أسيد بن حضري يف الكتب التسعة
حتقيق :شعيب األرنؤوط و عادل مرشد،
وآخرون،ط،1مؤسسة الرسالة.2001 – 1421 ،

64.64مسند البزار :أبو بكر أمحد بن عمرو

البرصي ،الشيخ اإلمام احلافظ الكبري ،قام بفهرسته

عىل املسانيد :عيل بن نايف الشحود.

65.65مصابيح اجلامع :حممد بن أيب بكر بن حممد

املخزومي ،بدر الدين املعروف بالدماميني(،)827

اعتنى به :نور الدين طالب ،ط ،1دار النوادر ،سوريا،
.2009-1430

66.66مصنف ابن ايب شيبة:أبو بكر عبد

اهلل بن حممد بن ايب شيبة العبيس الكويف

(،)235حتقيق:حممدعوامة ،طبعة دار السلفية اهلندية
القديمة.

67.67معامل السنن :أبو سليامن بن محد بن حممد

بن إبراهيم البستي ،املعروف باخلطايب (،)388ط،1
املطبعة العلمية ،حلب.1932 – 1351 ،

68.68املعجم الكبري للطرباين :أبو القاسم سليامن

بن امحد الطرباين( ،)360حتقيق :محدي بن عبد املجيد
السلفي،ط ،2دار احياء الرتاث العريب.

69.69معرفة األصحاب:أليب نعيم امحد بن عبد

اهلل بن امحد بن إسحاق األصبهاين( )430حتقيق:
عادل يوسف ،ط ،1دار الوطن للنرش ،الرياض،

.1998-1419

70.70املنجد يف اللغة :عيل بن احلسن اهلنائي

االزدي ،أبو احلسن امللقب بـ (كراع النمل) (،)309

حتقيق :د.امحد خمتار عمر ،د .ضاحي عبد الباقي،
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البحوث املحكمة
ط،2عامل الكتب ،القاهرة.1988 ،

71.71املوطأ :مالك بن أنس بن مالك بن عامر

األصبحي املدين( ،)179حتقيق :حممد مصطفى

االعظمي،ط،1مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان

لألعامل اخلريية واإلنسانية ،أبو ظبي ،االمارات،
.2004 – 1425

72.72ميزان االعتدال يف نقد الرجال :لشمس

الدين أبو عبد اهلل حممد بن عثامن بن قيامز الذهبي

( ،)748حتقيق :عيل حممد البجاوي ،ط ،1دار املعرفة
للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان.1963-1382 ،

73.73النهاية يف غريب احلديث :ملجد الدين أبو

السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد
الكريم الشيباين اجلزري ابن االثري ( ،)606حتقيق:

طاهر امحد الزاوي ،وحممود حممد الطناحي ،املكتبة
العلمية ،بريوت.1979-1399 ،

74.74نيل االوطار :حممد بن عيل بن حممد بن عبد

اهلل الشوكاين اليمني( ،)1250حتقيق :عصام الدين

الصبابطي ،ط ،1دار احلديث ،مرص.1993-1413 ،

75.75اهلداية واإلرشاد يف معرفة اهل الثقة

والسداد :امحد بن حممد بن احلسني بن احلسن أبو
نرص النجاري الكالباذي ( ،)398ط ،1دار املعرفة،
بريوت.1407 ،

76.76وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان:

أليب العباس شمس الدين امحد بن حممد ابن

خلكان( ،،)681حتقيق :احسان عباس ،دارصادر،
بريوت.

